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İnsanlık tarihi boyunca, kadınların 
ikinci plana atıldığı hatta yok sayıldığı 
dönemler yaşandı. Ekonomik yapının 
feodalizmden çıkıp kapitalizm sürecine 
girilmesiyle birlikte kadınlar da evlerin-
den çıkıp iş hayatına atılmaya, ekonomi-
nin önemli bir gücü olmaya başladı. Bu 
olumlu bir adım oldu ancak kadınlar yüz-
yılı aşkın bir süredir aynı işi yapmalarına 
karşın daha az sosyal hak, daha az maaş 
uygulamasıyla mücadele etmek zorunda 
kaldı. Bugün hala bu mücadele sürüyor. 
1857 yılında New York’ta kadın işçilerin 
başlattığı “eşit işe eşit ücret” talebi, 2018 
yılında da geçerliliğini koruyor. 

Şu anda dünya genelinde kadınların top-
lam iş gücü içindeki payı yüzde 35’ler 
düzeyinde. Batılı ülkelerde bu oran daha 
fazla ancak gelişmekte olan ülkelerde 
olumsuz bir tablo söz konusu. Bir başka 
sorun da kadınların istihdam edildiği 
sektörlerin azlığı... Hizmet sektöründe 
çok daha etkin konumda olan kadınların 
sanayideki istihdamı yok denecek kadar 
az. Ağırlıkla tekstil ve hazır giyim sektö-
ründe “ucuz işçi” olarak çalışan kadınlar, 
artık “erkek” işi olarak görülen sektörler-
de de ağırlıklarını hissettirmek istiyor-
lar. PISA sınavlarında erkeklere göre çok 
daha başarılı olan kız çocukları, üniversi-

teyi bitirdiklerinde bilim, teknoloji, üre-
tim ağırlıklı sektörlerde iş bulamıyor ya 
da “tercih edilmedikleri” için tercih etmi-
yorlar. Aynı manzara enerji sektöründe 
de var. Şu an tüm dünyada enerjide is-
tihdam edilen kadın yüzdesi 19. Yönetici 
sayısı ise tek haneli rakamlarda. 

Türkiye’de hızla liberalleşen, teknoloji 
ağırlıklı bir döneme giren enerji sektö-
rü, büyümek, güçlenmek için kadınla-
rın emeğine, beynine ihtiyaç duyuyor. 
Özellikle yenilenebilir enerji alanında 
yaşanan teknolojik dönüşüm, kadınla-
rın istihdamına olumlu katkı yapıyor. 
Enerji şirketlerinin ‘erkek’ yöneticileri-
nin kadınlara dönük olumsuz bakışını 
değiştirip, hem sahada hem de yönetim 
katında kadınlara yer açmasının zamanı 
geldi de geçiyor. Bu yıl Türkiye’de ilk kez 
düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Ka-
dınlar” ödülleri, sektörümüzün bu alan-
da da öncü olacağının işaretlerini verdi. 
Öte yandan Shell’in başlattığı “5 yılda 5 
bin kadın istihdamı” projesi de bir başka 
olumlu gelişme... Bir sonraki 8 Mart’ta 
sektörümüzde söz sahibi olan kadın sayı-
sının artması dileğimizi paylaşıyor; ener-
jimize enerji katan kadınlarımızın 8 Mart 
Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Birlikte 
daha güçlü olacağımızı biliyoruz. 

Enerjide kadınlara yolu  
açmanın zamanı geldi
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Türkiye, karbon kilitlenmesinden  
kurtulma şansına sahip ama...

22 40 44 50
Anayasa Mahkemesi’nin, elektrikte kayıp-kaçağı “maliyet” 
olarak kabul etmesi ve bu bedelin tarifeye yansıtılmasına 
vize vermesi, yeni bazı tartışmaları da gündeme getirdi.

ELDER tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Elektrik 
Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”, 
Antalya’da gerçekleştirildi. Kongrede konuşan sektör 
temsilcileri, gerekli önlemler alındığı taktirde meslek 
hastalıklarının yüzde 100, iş kazalarının yüzde 98 
oranında azaltılacağına vurgu yaptı. 

TÜREB tarafından hazırlanan rüzgar enerjisi raporuna 
göre, Türkiye’nin rüzgar kurulu gücü, 2016 sonunda 6 
bin 106 MW, 2017 sonunda ise 766 MW’lık artışla 6 
bin 872 MW’a ulaştı. 

Enerji sektörü için analizler hazırlayan McKinsey Energy 
Insights, uzun vadeli küresel enerji talebini incelediği “Global 

Energy Perspective 2018” raporunu yayımladı. Çalışma, 145 
ülkeden, 28 sektörde ve 55 farklı enerji türü için uzun vadeli 

tahminlere yer veriyor. 

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü 
ve Kıdemli Uzmanı Ümit Şahin, “Türkiye’de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona 

Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif”  
raporunu kamuoyu ile paylaştı.
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İş dünyasının önEmlİ İsmİ 
Erol üçEr’İ kaybEttİk

Gama Enerji’yi de bünyesinde bulunduran Gama 
Holding’in Onursal Başkanı Erol Üçer hayatını kay-
betti. Akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü 
hastanede yaşamını yitiren Erol Üçer, 4 Mart günü 
toprağa verildi. Yurtiçi ve yurtdışında üstlendiği çok 
sayıda projenin yanı sıra sosyal çalışmalarıyla da ta-
nınan Üçer, 1946 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra 1951 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden yüksek inşaat mühendisi olarak 
mezun oldu. 
1957 yılına kadar özel sektör ve kamu kuruluşların-
da mühendis olarak çalışan Üçer, 1959 yılında dört 
arkadaşıyla birlikte Gama’yı kurdu. Dünyanın fark-
lı ülkelerinde çok sayıda inşaat, altyapı projelerine 
imza atan Gama, yenilenebilir enerji alanındaki ya-
tırımlarıyla sektörün önemli oyuncuları arasında yer 
alıyor. 
Sosyal sorumluluk çalışmalarına da büyük önem 
veren Üçer, Ankara’da korunmaya muhtaç 200 ço-
cuğun barınması ve eğitimleri için çok sayıda yurt 
ve merkezler yaptırdı. Ankara Atatürk Lisesi Eğitim 
Vakfı Başkanı, İTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kuru-
lu Üyesi olarak uzun yıllar sosyal çalışmalar yapan 
Üçer, 1997 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalya-
sı’na layık görülmüştü. 
Türkiye Enerji Vakfı ve Enerji Panorama dergisi ola-
rak Sayın Erol Üçer’e rahmet, ailesine, Gama Holding 
çalışanlarına ve enerji sektörüne başsağlığı diliyoruz. 
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 PANO   
Z. Işık Adler 

Bu topraklardan yarattığımız kaynakla gücümüzü
5’e katlıyor, ülkemizin aydınlık geleceği için
4 milyar TL yatırımla 2020 yılında yenilenebilir enerji
üretim hedefimizi 1000 MW’a çıkarıyoruz.

ENERJİMİZ MİLLİ
HEDEFİMİZ 2020
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ENERjİSA, üRETİM 
şİRKETİNİ DE HAlKA 

AçAcAK
Sabancı Topluluğu’nun yıllık bilgilendirme 
toplantısında bir konuşma yapan Sabancı Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 
Enerjisa’nın halka arzına gösterilen ilgiden 
memnun olduklarını belirterek “Enerji dağıtı-
mının halka arzından elde ettiğimiz kaynağı, 
yine ülkemizin geleceğine ve sektörün potan-
siyeline olan güvenimizle enerji üretim şirke-
timize yatırıyoruz. Hedefimiz, Enerjisa üretim 
şirketini de halka arz etmek olmalı. Böylece 
yaratılan değeri şeffaflıkla paylaşırken, tüm 
topluluğumuzun yapısının daha sağlıklı ve 
sağlam olmasına katkı sağlanacaktır” dedi. 

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen de 
Enerjisa Enerji’nin halka arzının sektörde faa-
liyet gösteren tüm paydaşların daha kaliteli fi-
nansman kaynaklarına ulaşımı açısından ör-
nek olacağını söyledi. Göçmen, “Halka arzdan 
elde edilen kaynak, Enerjisa Üretim’in serma-
ye artırımında kullanılacak. Bu şirketimizi de 
2019 yılı sonuna kadar halka arza hazır hale 
getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 
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PETRol ofİSİ, MADENİ YAğDA lİDERlİğİNİ SüRDüRüYoR 
Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 122 bini tonu aşan top-
lam satışı ve yüzde 24,9’luk pazar payı ile Türkiye 
madeni yağlar ve kimyasallar pazarı liderliğinde 
8’inci yılına girdi. İhracatı 10 bin tonu geçen Pet-
rol Ofisi, ihracat yaptığı ülkeler arasına ilk kez Şili 
ve Pakistan’ı da ekleyerek, uzak pazarlara erişim 
gücünü gösterdi. Şirket, Petrol Sanayi Derneği’nin 
(PETDER) verilerine göre, yüzde 24,9’luk pazar 
payı ile 2010’da üstlendiği liderliği, aralıksız ola-
rak 2017’de de sürdürdü.
Toplam satışları 122 bin tonu aşan Petrol Ofisi, 4 
kıtada 33 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatında ise 
10 bin tonluk bir rakama ulaşıldı. Başlıca ihraç 
pazarları arasında Irak, Romanya, KKTC, Azerbay-
can, Gürcistan, Yemen, Libya, Tunus, Pakistan, 
Şili, Rusya, Kosova ve Bosna Hersek gibi ülkeler 
yer aldı. Pakistan ile Şili, aynı zamanda ilk kez 
ihracat yapılan pazarlar olma özelliğini taşıdı ve 
Petrol Ofisi’nin uzak pazarlara erişim gücünü de 
ortaya koydu.

TüRKİYE’NİN İKİNcİ fSRU TESİSİ HATAY’DA DEvREYE gİRDİ
BOTAŞ tarafından işletilecek ve Türkiye’nin ikinci LNG 
depolama ve gazlaştırma ünitesi olacak MOL FSRU 
Challenger, 8 Şubat’ta Hatay Dörtyol’daki BOTAŞ lima-
nında devreye girdi. Gemi, 263 bin m3 depolama kapa-
sitesi ile dünyanın en büyük FSRU gemisi olma özelliği-
ni taşıyor. BOTAŞ’ın Dörtyol Terminali’nde düzenlenen 
açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Hatay Valisi Erdal Ata, protokol üyeleri ile ça-
lışanlar katıldı. Törende Bakan Albayrak, Türk Akımı ve 
TANAP gibi projelerde de çalışmaların hızla devam et-

tiğini belirterek, 2018’in ortasında TANAP’ın açılışının 

yapılacağını belirtti. Albayrak, “Halihazırda boru hat-

tının gaz basma test çalışmaları başladı. TANAP, Tür-

kiye ve bölge enerjileri noktasında bakımından tarihi 

bir proje. 2019 yılında Türk Akımı’ndan da Türkiye’ye 

ilk gaz akışını sağlayacağız” diye konuştu. MOL FSRU 

Challenger’ın günlük gazlaştırma kapasitesi 20 milyon 

m3 seviyesinde. Tesis, Türkiye’nin yüzde 20’sinin gün-

lük doğal gaz ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede. 

BEDAş’DAN, YAşAM DESTEK 
üNİTESİNE BAğlI ABoNElERİNE 

özEl UYgUlAMA 
BEDAŞ, elektrikle çalışan solunum, diyaliz destek üni-
tesi gibi cihazlara bağlı kullanıcılarını, modem takarak 
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’ne (OSOS) dahil etti ve 
Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) üzerinden takibe 
aldı. Söz konusu sistem, abonenin şebekede meydana 
gelen arızalardan veya bildirimli kesintilerden etkilen-
mesi durumunda ‘kalp ikonu’ şeklinde uyarı veriyor. Ya-
zılı başvuruda bulunan aktif aboneleri sisteme ekleyen 
BEDAŞ’ın yeni uygulamasında kalp ikonunun altında 
tüketicinin ‘tesisat numarası’ da görünüyor. Abonenin 
ikamet ettiği yeri anında tespit eden ve alarma geçen BE-
DAŞ, kesinti ve arızalara hızla müdahale ederek herhan-
gi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçiyor.

Sosyal sorumluluk alanında da örnek çalışmalar yap-
tıklarını dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, 
elektrikle çalışan cihazlara bağlı hastaların mağdur ol-
mamasını hedeflediklerini söyledi. Yiğit, abonelere çağrı 
yaparak “Tüm abonelerimize olduğu gibi cihaza bağlı ha-
yatlarını sürdüren hastalarımıza ve ailelerine yardımcı 
olmak için hazırız. Yeter ki bize ulaşsınlar, gerekli baş-
vuruları yapsınlar” dedi.

AKSA ENERjİ, gANA’DA 
“KAzASIz 1 MİlYoN SAAT” 

HEDEfİNE UlAşTI
İş sağlığı ve güvenliği politikasıyla ulusla-
rarası standartları yakalama yolunda çalış-
malar yürüten Aksa Enerji, Mayıs 2017’de 
belirlediği “1 milyon kişi saat kazasız ça-
lışma” hedefine ocak ayı içinde Gana’daki 
santralinde ulaştı. Yakaladığı bu başarıyla 
sektöründeki örnek işletmeler arasında ye-
rini alan Aksa Enerji, yeni hedefini ise ‘5 
milyon kişi saat’ olarak açıkladı.

Aksa Enerji CEO’su Cüneyt Uygun, iş sağlı-
ğı ve güvenliği konusunda enerji sektörü-
nün ve Aksa Enerji’nin geldiği nokta hak-
kında şunları söyledi: Aksa Enerji olarak 
istihdam ettiğimiz insan gücünün sağlıklı 
ve güvenli ortamlarda çalışması için yerel 
ve uluslararası gerekliliklere, ilgili diğer 
yükümlülüklere uymayı taahhüt eden bir 
yönetimi anlayışını benimsiyoruz. Tüm 
faaliyetlerimizde çalışanlarımızın güven-
liğinin sağlanması ve mesleğe bağlı has-
talıkların önlenmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sis-
temi sertifikası ve iyi uygulamalarla iş sağ-
lığı ve güvenliği konusunda etkin yönetim 
süreçlerini tüm personelimizle daha üst 
seviyelere getirmeyi hedefliyoruz.”



AKKUYU’NUN YERlİ KoNSoRSİYUMU DAğIlDI
Rusya’nın kamu nükleer kuruluşu Rosatom, Ak-
kuyu projesinin yapımında yer alacak Cengiz-Ko-
lin-Kalyon (CKK) konsorsiyumunun dağıldığını 
açıkladı. Reuters ajansı tarafından 7 Şubat’ta ya-
yınlanan haberde Rosatom şirketi, Akkuyu Nük-
leer A.Ş.’nin yüzde 49’unun CKK’ye satılması için 
anlaşmaya varıldığını fakat sözleşmenin hiçbir 
zaman imzalanmadığını belirterek, Kolin ve Kal-
yon’un projeden çıkmaya karar verdikleri bilgisini 
doğruladı. Cengiz hakkında ise Rosatom yetkili-
leri, şirketin hala projede olduğunu ve kendileri 

ile diğer partnerlik opsiyonları için görüşmeleri 
sürdürdüğünü belirtti. Akkuyu projesine katılacak 
yeni yatırımcıların 2018’de belli olacağını; yüzde 
49’luk hisseyi bir konsorsiyum ya da tek bir şirket 
alabileceğini açıklayan şirket sözcüleri, EÜAŞ’ın 
projeye dahil olmasına da olumlu baktıklarını be-
lirtti. Toplamda 4 bin 800 MW’lık kurulu güce sa-
hip olacak Mersin’deki Akkuyu santralinin toplam 
maliyeti 20 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Proje 
ile Türkiye’nin elektrik talebinin yüzde 6-7’sinin 
karşılanması bekleniyor. 
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PETKİM’İN 8’İNcİ oKUlU 
İzMİR BAYRAKlI’DA 

YAPIlAcAK 
Bugüne kadar İzmir ve Kocaeli’de toplam yedi 
okul yaptıran SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 
İzmir Bayraklı’da 32 derslikli bir okul için pro-
tokol imzaladı. Protokol, İzmir Valisi Erol Ayyıl-
dız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve 
Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov tarafın-
dan imzalandı. İmza töreninde konuşan Petkim 
Genel Müdürü Anar Mammadov, eğitime büyük 
önem verdiklerini belirterek çocukları, eğitim 
görecekleri çağdaş bir yapıya kavuşturmanın 
Petkim için bir gelenek haline geldiğini ve bun-
dan büyük bir gurur duyduklarını belirtti. 
Mammadov konuşmasına şöyle devam etti: Türk 
sanayisi ve ekonomisine sağladığımız yüksek 
katma değeri artırırken kurumsal sosyal sorum-
luluk alanında da üretim tesisimizin bulunduğu 
İzmir ve bölge halkı için değer yaratmaya devam 
ediyoruz. Kurumsal vatandaş olarak paydaşları-
mıza karşı olan sorumluluklarımızın bilinciyle, 
kentimizin ve ülkemizin geleceği için son derece 
değerli olan eğitim yatırımlarımızı, sürdürüle-
bilir bir vizyonla yerine getiriyoruz. Eğitime ya-
pılan tüm yatırımların, yarınları kuracak olan 
nesillerle, kalkınma ve toplumsal refaha yapıldı-
ğına inanıyoruz.

UEdaş’IN 10’UncU 
kütüphanEsı yolçatı 

köyü’ndE açıldı
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafın-
dan, köy okullarına kütüphane kazandırmak 
amacıyla hayata geçirilen “Bi Kitap Daha Aydın-
lık Bi Hayat” projesi kapsamında Nilüfer Yolça-
tı Köyü’ne kütüphane kuruldu. Nilüfer Yolçatı 
Köyü İlkokulu’na 2 bin kitaplık kütüphane ya-
pan UEDAŞ, okulun tadilatını da gerçekleştirerek 
öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim almasına 
destek oldu.
Okulda düzenlenen programa Nilüfer Muhtarlar 
Derneği Başkanı Erol Yılmazer, UEDAŞ Nilüfer 
İşletme Müdürü Nejdet Şensöz, UEDAŞ Kurumsal 
İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce’nin yanı sıra 
öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü yayınlarla 
gençlik klasikleri, çocuk klasikleri, çocuk hika-
yeleri ve çocuk romanlarından oluşturulan kü-
tüphaneye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Eğitim 
alanında sürdürülen proje ile çocuklara daha 
fazla okuma alışkanlığı kazandırılması hedefle-
niyor.

STATKRAfT: TüRKİYE BİzİM İçİN öNEMlİ BİR PAzAR 
Norveç devlet enerji şirketi Statkraft’ın Piyasa 
Erişimi ve Avrupa Varlıkları Sorumlusu Pieter Sc-
hipper, Türkiye’nin Statkraft için önemli bir pazar 
olmaya devam ettiğini belirtti. Almanya’nın Essen 
şehrinde düzenlenen E-World Enerji Fuarı’nda 
Montel-Foreks’in sorularını yanıtlayan Pieter Sc-
hipper, Statkraft’ın Türkiye’de tezgah üstü ticaret 
faaliyetlerini durdurması hakkında yorumlarını 
paylaştı. Schipper, elektrik ticaretinde hacimlerin 
düşmesi, taraflar arasında teminatlaşma zorunlu-
luğunun mali yükü ve piyasa mevzuatında yapılan 
ani değişikliklerin tezgah üstü ticaret faaliyetleri-
ni durdurma kararlarında etkili olduğunu açıkla-
dı. Schipper, Türkiye’nin Statkraft için önemli bir 
pazar olmaya devam ettiğini ve piyasa koşulları-
nın iyileşmesi ile birlikte tezgah üstü elektrik ti-

caret işlemlerine dönmeyi düşündüklerini de söz-
lerine ekledi. Schipper, Türkiye’de bulunan Çakıt 
(20 MW) ve Kargı Kızılırmak (102 MW) hidroelekt-
rik santrallerinin faaliyetlerine devam edeceğini 
ayrıca Türkiye’de piyasa erişim hizmetlerini de 
genişletmeyi hedeflediklerini de açıkladı. 



gAzPRoM, TüRK AKIMI’NDA MAlİYETİ  
7 MİlYAR DolARA çIKARDI

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı And-
rey Kruglov, Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı pro-
jesinin maliyet tahminini, 6 milyardan 7 milyar 
dolara çıkardıklarını söyledi. Sputnik’te 9 Şubat’ta 
yayınlanan habere göre; Kruglov, “Ön tahminlerde 
projenin maliyetinin 6 milyar dolar olabileceğini 
belirtmiştik. Ancak bugün projenin maliyetini 7 
milyar dolar olarak tahmin ediyoruz” dedi. Krug-
lov ayrıca projenin finansmanına ilişkin “İçinde 
yaşadığımız ve çalıştığımız mevcut gerçeklik çer-
çevesinde, Türk Akımı’nın başlangıçta muhteme-
len Gazprom’un bütçesinden finanse edilebileceği-
ni ve daha sonra Kuzey Akım 1’de olduğu gibi proje 
tahvilleri üzerinden finansman sağlanacağını söy-
leyebilirim” dedi. 
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BAşKENT EDAş’IN MoBİl 186 UYgUlAMASI YENİlENDİ
Başkent EDAŞ, sektörde ilk defa kullanıma açtığı 
Mobil 186 uygulamasını güncelledi. Ankara, Bar-
tın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve 
Zonguldak illerinin elektrik dağıtımını gerçekleş-
tiren Başkent EDAŞ, müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışmaları kapsamında, “Başkent 186” uygula-
masına eklenen yeni özellikler sayesinde müşteri-
lerinin tüm soru ve taleplerine hızlıca çözüm sağ-
lıyor. Şimdiye dek, IOS ve Android işletim sistemli 
cihazlar üzerinden 20 bin kullanıcıya ulaşan Baş-
kent 186 uygulamasının güncellenen sürümü ile 
pek çok işlemi bir arada, daha hızlı ve kolaylıkla 
yapılabilme imkânı sağlanıyor.

Müşterilerin, arıza kaydı ve aydınlatma talep-
lerinde bulunurken, konum ve fotoğraf payla-
şabilmesi, uygulamanın öne çıkan en önemli 
yeniliklerinden biri. Taleplere en doğru ve en 
hızlı şekilde cevap vermenin hedeflendiği uygu-
lamayla kullanıcılar, planlı kesintilerini harita 
üzerinde görebilirken, uygulamaya giriş yapma-
dıkları zamanlarda da telefon ekranı üzerinden 
bildirimlerle yaşadıkları bölgelerdeki planlı ke-
sintilerin takibini yapabilecek.

+90 212 240 6161        info.turkey@res-group.com        www.res-group.com/tr

Yenilenebilir enerji alanında, uluslararası 
ve yerel tecrübelerimizle çözüm ortağıyız.

Renewable Energy Systems

PROJE GELİŞTİRME, İNŞAAT 
VE İŞLETME ORTAĞINIZ YA 
DA HİZMET SAĞLAYICINIZ 
OLARAK TÜM UZMANLIĞIMIZI 
SUNUYORUZ

yıllık tecrübemiz 
ile hizmetinizdeyiz. 

İhtiyaçlarınız 
doğrultusunda 

bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.
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Zorlu EnErji, Filistin’i aydınlatacak

Zorlu Enerji ile Filistin’in 
elektriğinin yüzde 25’ini 

sağlayan elektrik dağıtım şirketi 
JDECO ile “ortak girişim anlaşma-
sı” imzalandı. Anlaşmanın imza tö-
reni 8 Şubat tarihinde Zorlu Enerji 
ile JDECO temsilcilerinin ve ulus-
lararası finansal kurumların katılı-
mıyla gerçekleşti. 

İmza töreninde bir konuşma 
yapan Zorlu Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet Zorlu, “Bölgede 
şu anda 18 MW’lık bir güneş sant-
rali bulunuyor. JDECO ile iş birliği-
miz sayesinde bunu 100 MW’a çı-
karmayı hedefliyoruz. Güneş başta 
olmak üzere farklı yenilenebilir 
enerji projelerine yurtdışında ya-
pacağımız yatırımlarla enerjideki 
uluslararası gücümüzü artırmak 

istiyoruz” diye konuştu. 
Filistin’in önde gelen elektrik da-

ğıtım şirketi olan ve geçmişi 100 yıl 
öncesine dayanan, Osmanlı Devleti 
zamanında kurulan ve günümüzde 
Filistin elektrik dağıtımının dörtte 
birini sağlayan JDECO (Jerusalem 
District Electricity Company) Ku-

düs, Beithlehem, Ramallah ve Je-
richo bölgelerine elektrik dağıtım 
hizmeti veriyor. Filistin bölgesinde 
elektrik hizmeti sunan dört da-
ğıtımcı şirketten biri olan JDECO, 
belediyelerin de hissedarı olduğu 
özel bir elektrik tedarik ve dağıtım 
şirketi konumunda.

tEsla, dünyanın En büyük sanal santralini kuruyor

Amerikan elektrikli araç üre-
ticisi Tesla, Avustralya’da 50 

bin konuta ücretsiz kuracağı 5kW 
kapasiteli güneş panelleri ve ba-
taryalarla dünyanın en büyük sanal 
enerji santralini oluşturacak. Daha 
önce Avustralya’da dünyanın en bü-
yük lityum pilini inşa eden Tesla, ül-

kede yeni bir rekor elde etmek için 
kolları sıvadı. Güney Avustralya Eya-
leti Başbakanı Jay Weatherill, yaptığı 
açıklamayla hükümetin Tesla’yla ya-
pacağı yeni iş birliği sonucunda dün-
yanın en büyük sanal enerji santrali-
nin oluşturulacağını söyledi. 

Proje kapsamında 50 bin evin 

tümüne güneş panelleri takıla-
cak ve Tesla tarafından üretilen 
Powerwall 2 bataryasından her 
eve yerleştirilecek. Yenilenebilir 
Teknoloji Fonu’ndan 2 milyon do-
larlık hibe ve 30 milyon dolarlık 
kredi ile konutlara yerleştirilecek 
olan bu sistemler için bölge hal-
kından ücret alınmayacak. Güneş 
ışınlarıyla günün büyük bir bölü-
münde enerji toplayacak paneller, 
Powerwall 2 bataryaları sayesinde 
kullanılmayan enerjiyi depolayacak 
ve enerji yetersizliğinin yaşanması 
durumunda şehir şebekesine yar-
dımcı olacak. Şebekeye aktarılan 
elektrikle tüm bölge halkının elekt-
rik faturasının yüzde 30 oranında 
ucuzlaması öngörülüyor. Proje, ilk 
etapta kamu kurum ve kuruluşla-
rına ait 1100 konutta test edilecek. 

adana vE bursa’ya yEni rEs’lEr gEliyor 

Atasa Enerji, Adana’nın Pozantı ilçesinde 23,4 
MW kurulu gücünde Atasa Rüzgar Enerji-

si Santrali kuracağını açıkladı. 58 milyon 500 bin TL 
bedelli Atasa RES projesinde 10 adet Nordex N-117 
türbin modeli kullanılacak. Güneyres Elektrik ise RES 
için Bursa’yı seçti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 
Bursa’nın Nilüfer ve Orhangazi ilçe sınırları içinde yer 
alacak olan Güney-1 Rüzgar Enerji Santrali 70 MW ka-
pasiteye sahip. Yaklaşık 60 milyon euro bedelli proje 
kapsamında her biri 1 MW kurulu gücünde 70 adet 
rüzgar türbini ile yılda toplam 233 milyon kWh elektrik 
üretilecek. 

Muğla büyükşEhir bElEdiyEsi çöptEn EnErji ürEtEcEk

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yapım aşama-
sında ve planlanan katı atık düzenli depola-

ma tesisleri entegre katı atık yönetim sistemiyle çöp 
gazından elektrik üretecek. Sistemle işletilerek enerji 
elde edilmesi, karışık çöpteki ambalaj atıklarının ay-
rıştırılarak ekonomiye kazandırılması, depolanan çöp 
miktarının azaltılması planlanıyor. Tüm tesislerde top-
lam yaklaşık 15 MW elektrik üretimi yapılması öngö-
ren çalışmayla katı atık düzenli depolama tesislerinin 
çevreye duyarlı olarak işletilmesi yanında, depolama 
hacmi artırılarak çok daha uzun yıllar kullanımını sağ-
lamak amaçlanıyor.

Hayata geçirilecek yeni projeyle Fethiye, Marma-
ris, Menteşe, Milas ve Bodrum’da yapılacak tesislerde 
çöplerden elektrik enerjisi elde edilecek. Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, konuyla ilgi-
li yaptığı açıklamada, “Göreve gelir gelmez katık atık 

depolama tesisleri, hafriyat alanları, geri dönüşüm 
tesisleri, kıyılardan teknelerle atık alım hizmetlerini 
hayata geçirdik. Muğla, doğal ve tarihi güzellikleri ile 
bizlere şanslı olduğumuzu hissettiren bir şehir. Yerel 
yönetimler olarak çevreyi koruyan hizmetlere öncelik 
verdik” dedi.

akFEn holding, EnErji dEpolaMa işinE girEcEk 

Akfen Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hamdi Akın, 

İstanbul’da düzenlenen 1. Türki-
ye Enerji ve Maden Forumu’ndan 
‘Teknoloji Transferi ve YEKA Mo-
delinin Geleceği’ başlıklı oturumda 
bir konuşma yaptı. Sekiz yıl önce 
enerji sektörünün yenilenebilir 
enerji kolunda faaliyet gösterme-
ye karar verdiklerini anımsatan 

Hamdi Akın “Hidrolik alanda pro-
jeler geliştirdik ve nehir santral-
leriyle 240 MW kadar kurulu güce 
ulaştık. İki yıl öncesinde de rüzgar 
ve güneş konusunda yenilenebilir 
enerjiye daha geniş spektrumdan 
bakmaya başladık” dedi. Rüzgar ve 
güneşte santral yapımlarına de-
vam ettiklerini belirten Akın, “Artık 
Amerika’sından Çin’ine kadar dün-

ya yenilenebilir enerjiyi konuşuyor. 
Eğer bunları depolanabilirse ki bu 
artık çözüldü, genel enerji kaynak-
larının çok fazla önemi kalacağını 
düşünmüyorum. Depolama konu-
su önümüzde 70-80 yıla damgası-
nı vuracak. Onun için biz bu konuya 
çok sıcak bakıyoruz. Yeni birtakım 
şeyler de düşünüyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
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“pEtrolE 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıM yapılMalı”

Suudi Arabistan enerji şirke-
ti Aramco’nun Başkanı ve 

CEO’su Amin Nasser, petrol sek-
törünün 25 yılda 20 trilyon dolara 
ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD’nin Houston kentinde ya-
pılan IHS Markit CERAWeek 2018 
etkinliğinde bir konuşma yapan 
Nasser, petrol fiyatlarının sert dü-
şüş gösterdiği 2015-2016 yılları 
arasında piyasada 1 trilyon dolarlık 
kaybın görüldüğüne işaret ederek, 
“Petrol endüstrisinde gelecek 25 
yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihti-
yaç var. Bu miktar neredeyse ABD 
ekonomisine eş değer” dedi. 

Küresel petrol sektörünün gele-
cek 5 yılda günlük ortalama 20 mil-
yon varil yeni üretim kapasitesine de 
ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Nas-
ser, “Yakın gelecekte petrol önemli 

olmaya devam edecek. Elektrikli 
araçlar yaygınlaşıyor ancak 

dünya genelindeki yolcu araçla-
rının yüzde 99’u hala içten yanmalı 
motorla çalışıyor” değerlendirme-
sinde bulundu. Dünya nüfusunun 

2030 yılına kadar 2 milyar artma-
sının beklendiğini belirten Nasser, 
bunun içten yanmalı motora sahip 
olan yolcu araçlarına ve nihayetin-
de küresel petrol üretimine olan 
talebi arttıracağını vurguladı.

EnErjiyE 2017’dE 6.2 Milyar dolar yatırdık 

Türkiye’de geçen yıl hizmete açılan 5 bin 840 
MW kapasiteli elektrik üretim santrallerinin 

yatırım miktarı 6.2 milyar dolar oldu. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin ku-
rulu elektrik gücü 2017 yılı sonunda 85 bin 200 MW’a 
ulaştı. Geçen yıl yatırımda aslan payını doğal gaz ve 
kömür santralleri aldı. 2 bin 621.5 MW’lık doğal gaz 
santralleri için 2 milyar 225 milyon dolar yatırım yapıl-
dı. İşletmeye dahil olan bin 320 MW kapasiteye sahip 
ithal kömür santralleri için ise 1 milyar 560 milyon do-
larlık yatırım yapıldı. Bin 821 MW’lık yenilenebilir enerji 
kaynakları için ise 2 milyar 300 milyon dolarlık yatırım 
yapıldı. Rüzgarda toplamı 900 milyon dolara ulaşan 
746.3 MW’lık ek kapasite yatırımı yapılırken aynı sü-
reçte, 736.9 MW’lık HES içinse 1 milyar 105 milyon 
dolar harcandı. 338 megavat kurulu güce sahip je-
otermal, biyokütle, atık ısı ve güneş enerjisi santral-
lerine yapılan yatırımlar ise 332 milyon dolara ulaştı. 

Kalan 78 megavat kapasiteye sahip yerli kömür, linyit, 
fuel-oil, kojenerasyon gibi kaynaklardan elektrik üre-
timi için 80 milyon dolar yatırım yapıldı. 
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Biyoenerji Derneği,  
Prof. Dr. Uyar’la devam kararı aldı

Biyoenerji Derneği’nin, Aralık 2017’de yaptığı genel kurul toplantısının ardından yönetim kurulun-
da görev dağılımını yaptı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, başkanlığa Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar 

yeniden seçilirken, Sedat Akar ikinci başkan, Remzi Uğur genel sekreter, Mehmet Ali Nalçacıoğlu 
da saymanlık görevini üstlendi. Halil Tolga İlçin, Erhan Çakar, Murat Gökçe, Adrian Ca-

duff, Ozan Öztürker ve Ali Kındap da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. 
2014 yılında kurulan Biyoenerji Derneği, tarım ve hayvancılık atıkları, en-

düstriyel orman atıkları, evsel atıklar ve benzeri diğer biyokütle ürünlerinin 
doğaya ve ekosisteme yeniden geri kazanımının sağlanabilmesi amacıy-
la biyogaz tesisi, yakma, piroliz, gazlaştırma, kompost vb tesisler kurmak 
sureti ile yenilenebilir ve  yenileşimci çevre teknolojileri alanınında çalışan 
kişi ve kuruluşları bir araya getiriyor.

Aktürk’ten boşalan koltuğa Akın Şahin getirildi
Rıdvan Aktürk’ün Çalık Enerji Genel Müdürlüğü görevine atanmasıyla tepe yönetimi boşalan YE-

DAŞ’ta Dağıtım Direktörü ve Genel Müdür Vekili olarak Akın Şahin atandı. Şahin, bu görevi 1 
Şubat 2018 tarihi itibariyle Rıdvan Aktürk’ten devraldı. Akın Şahin, 2016 yılında YEDAŞ aile-
sine katıldıktan sonra şebekenin uzaktan yönetilmesi, izleme sistemlerinden gelen verile-
rin birbirleriyle ilişkilendirilerek anında analiz edilmesi ve sahaya hızlı müdahale amacıyla 
şebeke yönetim merkezleri kurulmasına liderlik etti. Şahin, dünyada ve Türkiye’de ilk ve tek 
olan alçak gerilim şebeke izleme sisteminin geliştirilmesi ve teknolojinin saha süreçlerine 
uygulanması amacıyla mobil iş gücü yönetimi gibi önemli projelerin hayata geçirilme 
sürecini yönetti. 1980 yılında Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan Şahin, Etibank ferrokrom tesislerinde iş hayatına başladı. Şahin, TEK, 
TEDAŞ, Enerjisa gibi şirketlerde başmühendislik, müdür yardımcılığı, müessese 
müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve direktörlük gibi görevlerde bulundu. 
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Ali İhsan Sılkım  
İGDAŞ Genel Müdürü oldu 

İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ne (İGDAŞ) yeni genel müdür olarak Ali İh-
san Sılkım getirildi. 1965 yılında Konya’da doğan, 1992 yılında İstanbul Teknik Üni-
versitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan Sılkım, Marmara Üniversitesi MIS 
programını tamamladı. İş hayatına Pendik Tersanesi’nde şantiye şefi olarak başla-
yan Sılkım, 1994 yılında İGDAŞ’da proje şefi olarak görev aldı. Türkiye doğal gaz pi-
yasasının özelleşmeye başlaması sonrasında Enerya Holding’e katılan Sılkım, 2004 
yılında GAZNET İç Tesisat Müdürü, 2005 yılından itibaren ise GAZNET Genel Müdürü 
görevlerinde bulundu. 2014-2018 yılında ise Enerya Holding Kurumsal İlişkiler Di-

rektörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Sılkım, doğal gaz piyasala-
rına ilişkin olarak birçok teknik yayın ve kitabın da yazarı. Sılkım, GAZBİR Genel 

Sekreterliği ile GAZMER Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürüyor. 

TPAO Genel Müdürü  
görevden alındı

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman, baş-
ka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
görevden alma kararı, 9 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Kararda, TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman’ın, başka 
bir göreve atanmak üzere görevinden alınmasının uygun görüldüğü belirtiliyor. 

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şişman’ın yerine vekaleten Me-
lih Han Bilgin getirildi. İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bilgin, yüksek 
lisansını Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yaptı. Türk Hava Kuvvetleri’nde 
kalite sistem mühendisi, Tusas Proje Kontrol Ofisi’nde MRB mühendisi, 
F110 uçak motor teknik destek mühendisi olarak çalışan Bilgin, son 
olarak CNK Havacılık Genel Müdürlük görevini sürdürüyordu. 

Yavuz Eroğlu  
yeniden PAGEV Başkanı seçildi 

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV), 
Genel Kurul Toplantısı’nın ardından yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. 
Toplantıda görev süreleri dolan üç yönetim kurulu ve bir denetim kurulu üye-
liği için seçim yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Yavuz Eroğlu, “PAGEV 
her dönem sektörün üst kuruluşları olan ihracatçı birlikleri ve odalarda aktif 
bir çalışma içinde olmuştur. Bu aktivitesini de bir adım yukarı taşıyacaktır. 
Genel kurulumuzdan aldığımız tam destekle hızımızı daha da arttırarak yolu-
muza devam edeceğiz” dedi.

Vakfın yönetiminde Yavuz Eroğlu dışında Ahmet Meriç, Ali Zeki Karadeniz, 
Abdullah Karatepe, Aziz Özay, Burak Önder, Eren Ünlü, Orhan Göçer, Oğuzcan 
Çetinalp, Cevat Taşkan ve Alper Varınca bulunuyor. 

SOCAR Türkiye İK Başkanı Türkiye’nin en 
etkin 50 İK yöneticisinden biri oldu

SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları Başkanı Dinar Mammadova, Fortune Türkiye ve DataExpert işbir-
liğiyle hazırlanan “En Etkin 50 İK Yöneticisi” listesine girdi. Mammadova, 15 Şubat’ta düzenlenen 

CHRO Summit 2018’de gerçekleştirilen törenle, ödülün sahibi oldu. Türkiye’de önde gelen 1.000 
şirketin insan kaynakları yöneticileri arasında gerçekleştirilen araştırmada, adayların İK ba-

şarı kriterlerindeki performansları, bir danışma kurulu tarafından incelendi. İnsan kaynağını, 
kurumun değerleriyle paralel olarak en etkin biçimde yöneten ve fark yaratan 50 insan kay-
nakları yöneticisi belirlendi. 

1999’da Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Bölümü’n-
den master derecesiyle mezun olan Mammadova, Georgia State Üniversitesi’nde Muhasebe 
ve Finans MBA’i yaptı; Londra’da CIPD diploması aldı. İnsan kaynakları konusunda 20 yıldan 

fazla tecrübesi olan Mammadova, 2016 yılında SOCAR Türkiye’de CHRO olarak göreve başladı. 



nen kongrede, topraklamanın temel prensipleri ve 
uygulamaları, dağıtım sektörüne özgü yüksekte ça-
lışma ve ‘İSG Kültürü’ kavramı ile ‘İSG kültürü nasıl 
oluşturulur?’ konuları masaya yatırıldı.

Açılış konuşmasına iş kazalarının nedenleri bili-
nirse gereken önlemlerin de alınabileceği saptama-
sıyla başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, “Bugün bir-
çok ülkede iş kazası istatistiklerinde iki oran esas 
alınıyor. Bunlar, kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık ora-
nı… Kaza sıklık oranı; belirli bir dönemde, 1 milyon 
insan/saatlik çalışma süresi içinde meydana gelen 
ve 1 günden fazla iş göremezlikle sonuçlanan kaza 
sayısını ifade ediyor. Kaza ağırlık oranı ise yine belir-
li bir dönemde 1 milyon insan/saatlik çalışma süresi 
içinde iş kazası nedeni ile kaybolan iş gücü sayısını 
ifade ediyor” dedi. 

Yapılan araştırmaların iş kazalarının iki neden-
den kaynaklandığına vurgu yapan Tancan, bunları 
insan ile fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı 
nedenler olarak sıraladı. 

Kazaların yaklaşık yüzde 90’ının insana bağlı 
nedenlerden kaynaklandığını ifade eden Tancan, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: İnsana bağlı nedenlerin 
neler olduğuna yoğunlaşmakta fayda var. Her bir iş-
çinin ayrı ayrı kişisel, fizyolojik ve psikolojik özellik-

leri var ve bu özelliklerin her biri kazaların meydana 
gelmesinde etkili olabiliyor. Yaş, cinsiyet, medeni 
durum, statü, kıdem ve eğitim düzeyi gibi kişisel 
özelliklerin etkisi büyük. Örneğin yaş, iş kazalarının 
meydana gelme sıklığı incelendiğinde en önemli 
faktörlerden birisi… Genç işçilerin iş kazasına uğra-
ma oranı, SGK verilerine göre yaşlı işçilerden daha 
yüksek. En çok kaza, 25-29 yaş grubunda meydana 
geliyor. Bunu 18-24 yaş grubundaki işçiler takip edi-
yor. Cinsiyet de iş kazalarının meydana gelmesinde 
etkili olan faktörlerden biri. Erkek işçilerin iş kazası 
geçirme oranı, kadın işçilere göre daha yüksek. Be-
kar işçiler de daha çok iş kazasına uğruyor, statü 
yükseldikçe kazaya uğrama oranı da düşüyor. İş de-
neyimi bir yıl olan çalışanlar, en fazla iş kazasıyla 
karşılaşan kesim. Bir başka etken ise çalışanların fi-
ziksel özellikleri. Görme, işitme kaybı, fiziksel uyum-
suzluk, beden yapısının uygun olmaması, uykusuz-
luk ve yorgunluk gibi özelliklerin yanı sıra psikolojik 
durum da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla işverenler, 
işçileri işe alırken nasıl fiziksel olarak testlerden ge-
çiriyorsa, psikolojik olarak da geçirmeliler. Çünkü bu 
faktörler de iş kazalarına sebep oluyor.”

“Enerji arızaları azalırsa kazalar da azalır”
Elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin 

temini konusunda dağıtım şirketleri olarak kendile-
rine büyük sorumluluklar düştüğünü belirten TEDAŞ 
Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, “Bu sorum-
lulukların en önemlisi ise çalışanların hayatlarından 
endişe etmeden çalışabilecekleri ortamı sunmak; 
risk unsurlarının belirleyerek gereken önlemlerin 
almak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarını koruya-
bilecek çalışmaların hayata geçirilmesidir. İş yerle-
rinde önce insan, sağlık ve iş güvenliği anlayışı ile 
hareket edilmesi, çalışanlar ve işverenler arasında 

İş kazalarının 
yüzde 98’i önlenebilir

ELDER tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 
“Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kongresi”, Antalya’da gerçekleştirildi. 
Kongrede konuşan sektör temsilcileri, gerekli 
önlemler alındığı taktirde meslek hastalıklarının 
yüzde 100, iş kazalarının yüzde 98 oranında 
azaltılacağına vurgu yaptı. Kongre sonunda 
katılımcılarla paylaşılan sonuç bildirgesinde ise 
“İş sağlığı ve güvenliğinin şirketlerin kurumsal 
kültürünü oluşturan önemli parçalardan biri 
olması gerekir” denildi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ta-
rafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Elektrik Dağıtım 
Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”, 15-17 
Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. 
Kongrenin açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, TEDAŞ Ge-
nel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, TEİAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Orhan Kaldırım, TES-İŞ Başkanı 
Mustafa Şahin ve ELDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yaşar Arslan yaptı. Kongrede, Türkiye’de 
ve dünyada yaşanan iş kazaları masaya yatırılırken, 
iş sağlığı alanında yaşanan gelişmeler ve alınabile-
cek önlemler paylaşıldı.

SFE International, Hefe Enerji ve Kermel’in spon-
sorluğunda ve ‘Önleme Kültürü’ teması ile düzenle-

Abdullah Tancan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müsteşar Yardımcısı

Yaşar Arslan
ELDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Halil İbrahim Leventoğlu
TEDAŞ Genel Müdürü
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bu bilincin oluşturulması bir zorunluluk” ifadelerini 
kullandı. Leventoğlu, enerji arızalarının iş kazaları-
na sebep olduğu gerçeğinden hareket ederek kul-
lanılan teçhizatın kalitesinin artırılması kapsamında 
hazırlanan teknik şartnameye ve beraberinde ilgili 
standartlara uygunluğun aranmasında azami gay-
ret sarf edilmesinin de çok önemli olduğunu sözle-
rine ekledi. 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yakla-
şıma sahip olmanın önemine değinen TEİAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Orhan Kaldırım ise güvenlik kül-
türünün oluşturulması gerektiğine de dikkat çekti. 
2018’i eğitim ve iş sağlığı güvenliği yılı olarak belir-
lediklerini söyleyen Kaldırım, “Bu kapsamda; sanal 
gerçeklik, tiyatral eğitim, İSG videoları ve yekpare 
yanmaz izole elbise için Ar-Ge çalışmaları gibi çeşit-
li projeler hayata geçiriyoruz. Bu kongremizin de iş 
sağlığı ve güvenliği anlamında hepimize değer kata-
cağına inanıyorum” dedi.

ILO’nun standartlarına uyum gerekiyor
Konuşmasına Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın 

(ILO) iş kazaları ile ilgili bir tespitini hatırlatarak baş-
layan TES-İŞ Başkanı Mustafa Şahin, “ILO, meslek 
hastalıklarının tamamının ve iş kazalarının yüzde 
98’inin önlenebilir olduğunu ifade ediyor. İşçi sen-
dikaları olarak bizler, ILO’nun bu ifadesinin ardında 
yatan anlayışı sonuna kadar destekliyoruz. Ülke-
mizde ‘önleme ve güvenlik kültürünün’ oluşturula-
bilmesi için öncelikle ILO’nun bu anlayışının çalışma 
hayatı ile ilgili tüm kesimler tarafından benimsen-
mesi ve yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. 
Ülkemizde bu kültürün oluşturulamaması ve önle-
yici çözümlerin yeterince geliştirilememiş olması 
kayıplarımızın en büyük sebebidir. Toplumun bilinç 
ve farkındalık düzeyini artırmak, riskleri önceden 
tespit etmek, düzgün işleyen bir veri toplama ve ka-
yıt sistemi oluşturmak; nihayetinde kaza ve hasta-
lıkları kaynağında önlemenin yolunu birlikte bulmak 
zorundayız” dedi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ İYİ BİRER İSG LİDERİ OLMALI
Kongre bitiminde ELDER İSG Çalışma Grubu Tem-
silcisi Savaş Seloğlu tarafından “Sempozyum Sonuç 
Bildirgesi” katılımcılarla paylaşıldı. Bildirgede dikkat 
çekilen ana başlıklar şöyle: 
1. Mahalli topraklama iş sağlığı ve güvenliği açısın-

dan çok kritik öneme sahip. Çalışanlara “yapın” 
demek yerine, mahalli topraklamanın yapılmadı-
ğı durumlarda sonuçları gösteren video/resimler-
le desteklenen bir yönlendirme yapılmalı. 

2. Mahalli topraklama aparatları uluslararası stan-
dartlara (EN 61230 ve o standartta belirtilen di-
ğer ilgili standartlara) uygun olmalı ve bu durum 
sertifikalandırılmalıdır. 

3. Türkiye’de yüksekte çalışma eğitimleri ile sek-
törlere göre bir ikincil mevzuat oluşturulması 
gerekiyor. Bu eğitimlerin içeriği, süreleri ve eğit-
menlerin niteliği de uluslararası standartlar göz 
önünde bulundurularak belirlenmeli.

4. Sektörümüzde İSG kültürünün oluşturulması için 
şirketler ve kurumlar bu konuyu daha sistematik 
ve uluslararası yaklaşımlara uygun olarak ele al-

malı ve uzun vadeli yol haritaları hazırlamalı.
5. Yöneticiler ve operasyonel birimler, İSG’nin dev-

redemeyecekleri bir sorumlulukları olduklarını 
bilmeli ve hissetmeli. Bu anlamda yöneticiler iyi 
birer İSG lideri olmalı ve yıllık olarak hedefler be-
lirlenip aksiyon planları hazırlanmalı. 

6. İSG kültürü, sadece mavi yakalı çalışanlarda değil; 
yönetici, mühendis, satın alma, yatırım, proje ve 
insan kaynakları gibi şirketin tüm kademelerinde 
oluşturulmalı. 

7. Kaza meydana geldiğinde ya da kurallara uyulma-
dığı saptandığında sorunu çalışanlara yükleyen 
bir anlayışla değil sorunu sahiplenen, kökenleri-
ne inen ve çözüme dönük bir yaklaşımla hareket 
edilmeli. 

8. Yüklenici veya taşeronların İSG bakımından yöne-
timi İSG kültürünün çok önemli bir parçasıdır. 
Bunu yapabilmek için tüm dağıtım şirketleri, TE-
İAŞ ve EÜAŞ, yüklenicilerine İSG yönünden ben-
zer yükümlülükleri koymalı ve etkin bir denetim 
mekanizmasıyla sahayı kontrol altına almalı.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE DİKKAT EDİLMELİ
Kongreye ev sahipliği yapan ELDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, iş sağlığı ve güven-
liği kültürünün oluşması, bilincin artırmayı misyon 
edindiklerini vurgulayarak, kongreyi de bu yaklaşım 
çerçevesinde düzenlediklerini söyledi. İş sağlığı ve 
güvenliğinin önemine dikkat çeken ve iş kazaları ile 
ilgili çarpıcı rakamlara değinen Arslan sözlerine şöyle 
devam etti: “ILO verilerine göre; dünyada her yıl or-
talama 300 milyon iş kazası, 160 milyonun üzerinde 
meslek hastalığı vakası meydana gelirken, 3 milyon 
işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları sebebiyle ha-
yatını kaybediyor. Türkiye’de sadece 2018 Ocak ayın-
da 141 çalışanımız hayatını kaybetti. ILO, ‘Güvenlik 

Kültürü Raporu’ gösteriyor ki meslek hastalıklarının 
tümü, iş kazalarının ise yüzde 98’i önlenebilir kaza-
lardan oluşuyor. Bu yüzde 98’lik oranın yüzde 4-5 ci-
varı elektrik sektöründe meydana geliyor. 
Elektrik dağıtım sektöründe uyulması gereken kalite 
yönetim sistemleri olduğuna dikkat çeken Arslan, “Bu 
kalite yönetim sistemleri gereği tüm iş grupları çalış-
ma talimatları ve iş yönergeleriyle tarif edildi, saha 
çalışmaları standardize edildi. Bu şekilde sektördeki 
iş kazaları ciddi anlamda önlenebiliyor. Devam et-
mekte olan mesleki yeterlilik personel belgelendirme 
süreçlerinin de bu yönde ciddi katkıları olduğunu be-
lirtmek isterim” dedi. 

Orhan Kaldırım
TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa Şahin
TES-İŞ Başkanı
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Kadınların eşit işe, eşit ücret talebi için başlattığı 
mücadele aradan geçen 160 yıla karşın sürüyor. Her 
ne kadar kadınlar artık 1800’lü yıllardaki koşullar-
da olmasalar da hala benzer sorunları yaşıyor. Hala 
dünyanın birçok ülkesinde kadınlar iş hayatına ka-
tılmakta sorunlarla karşılaşıyor, iş hayatının içinde 
olanlar da hem iş yerinde hem de evlerinde erkek-
lerin iki katı kadar çalışmak zorundalar. Başta Bir-
leşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar, sivil top-
lum örgütleri, devletler bu sorunu çözmek için çok 
önemli adımlar atsa da ‘zihniyetleri’ değiştirmek o 
kadar kolay olmuyor. Bu yıl da 8 Mart, benzer dilek 
ve temennilerin dile getirildiği etkinliklerle kutlandı. 
Biz de TENVA ve Enerji Panorama ekibi başta sektö-
rümüzde olmak üzere tüm kadınların 8 Mart’larını 
kutluyoruz. Kadınların bu soruna bir kez daha dikkat 
çekmek, enerji sektöründe kadın istihdamını artır-
mak için bu sayıda kapağımızı kadınlara ayırdık. 

Kadınlar, işgücünün yarısını oluşturabilecekken 
95 ülkede gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) sadece 
yüzde 37 katkıda bulunuyor. Genel ekonomide kadın 
ve erkek istihdam açığının tamamen kapanmasıyla 

GSYH tahminleri 2025’e kadar yüzde 26 artabilir; 
bu da her yıl GSYH’nin kümülatif olarak yüzde 2,2 
artması demek. Sadece 2025’te ABD ve Çin ekono-
milerinin 2015’teki toplamı olan 28 trilyon dolar ka-
dar GSYH eklenebilir. Üretkenlik ve ekonomik büyü-
menin yanında kadın istihdamı şirketlerin finansal 
olarak yüzde 15 daha iyi performans sergilemesini 
sağlayabilir. 

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Uçu-
rumu (WEF, The Global Gender Gap Report 2017) ra-
poruna göre, enerji sektöründe kadın çalışan sayısı 
sadece yüzde 19. Bu oran, sağlık sektöründe yüzde 
51; hizmet sektöründe yüzde 40; medya ve eğlence 
sektöründe yüzde 37; finans sektöründe ise yüzde 
36’larda.

S&P 500 şirketlerinde kadın CEO oranı yüzde 4.2. 
Enerji sektöründeki kadın CEO’ların oranı ise sadece 
yüzde 1. Enerji şirketlerinin üst düzey yönetimindeki 
kadın oranı yüzde 11; yönetim kurullarındaki kadın 
oranı ise yüzde 8.

Enerji sektörü, üretim ve bilgi teknolojileri sek-
törleri ile birlikte kadın istihdamı konusunda uçuru-

KAPAK Z. Işık Adler .

Tüm endüstride olduğu gibi 
enerji de kadın istihdamının en az 

olduğu sektörler arasında yer alıyor. Tüm 
dünyada enerji sektöründe çalışan kadın 
oranı sadece yüzde 19. Sektörde istihdam 

edilen kadınlar ise üst ve orta düzey yönetici 
olmakta zorlanıyor, erkek meslektaşlarıyla 

aynı maaşı almak için daha çok 
çalışmak zorunda kalıyor... 

EnErji sEktöründE kadınları dışlayan  
“cam tavanları”  
 kırma zamanı
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7’si ve diğer kalan tüm müdürlerin yüzde 20’si ka-
dın. Elektrik sektöründe en iyi 200 şirketin yönetim 
kurulunun sadece yüzde 5’i ve üst düzey yöneticile-
rin de yüzde 14’ü kadın. Elektrik ve yenilenebilir şir-
ketlerinde cinsiyet çeşitliliği göreceli olarak daha iyi 
durumda. Petrol ve gazda yönetim kurulu üyelerinin 
yüzde 7’si, nükleerde yüzde 8’i kadınken elektrik ve 
yenilenebilir enerjide bu oran yüzde 17.

Türkiye’de kadınlar terfi sorunu yaşıyor
Bir başka rapor ise ülkemizle ilgili. Danışmanlık, 

denetim, finansal danışmanlık, risk danışmanlığı, ver-
gi ve ilgili alanlarda, birçok farklı endüstride faaliyet 
sürdüren Deloitte, kısa bir süre önce ‘Türkiye Enerji 
Sektöründe Kadın’ raporunu yayınladı. ‘Türkiye’de 
kadınları enerji sektörüne çekmek ve kariyer yolun-
da desteklemek’ temalı raporu değerlendiren Delo-
itte Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif 
Düşmez Tek, “Enerji sektöründe erkek çalışanların 
egemen olduğu ve global rakamlar ışığında da kadın 
çalışan oranının yüksek olmadığı ortaya çıkıyor. Bu 
çalışmayla amacımız, Türkiye için son derece önemli 
bir sektör olan enerji sektörünün değerli kadın ça-
lışanlarının seslerini duyurabilmek. Araştırmadan 

görüyoruz ki kadın istihdamının artması; Türkiye’nin 
sosyo-ekonomik anlamda gelişimi, kadınların top-
lumdaki statülerinin iyileşmesi ve enerji sektörünün 
geleceğe güçlenerek yürümesi için büyük öneme sa-
hip. Biz, kadınların enerji sektörüne gerçek bir enerji 
vermek ve kendi enerjilerini yeniden keşfetmek iste-
diklerini; fakat önlerinde engeller hissettiklerini görü-
yoruz. Sektörün gelişmesi için bu engeller yıkılmalı. 
Enerji sektöründe yer alan şirketlerin atması gereken 
ilk ve en önemli adım; kadın liderlerinin görünürlüğü-
nü arttırmak. Bu konuda yapılacak küçük girişimlerle 
büyük etkiler yaratmak mümkün” dedi. 

Kadınların yüzde 73’ü sektörde olmaktan 
memnun

ELDER, EÜD, ETD, GAZBİR ve PETFORM gibi sek-
törün köklü sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle 
hazırlanan ve enerji sektöründen 565 beyaz yakalı 
kadının katılım gösterdiği araştırmaya göre, kadınla-
rın yüzde 73’ü enerji sektöründe olmaktan memnun. 
Geriye kalan bölümü ise başka sektörde olmayı ter-
cih edebileceğini söylüyor ve eğer bu geçişi yapabi-
lecek olsalar eğitim ve teknoloji başta olmak üzere, 
sağlık ve uzay teknolojileri alanlarını tercih edebile-
ceklerini belirtiyor. 

mun en büyük olduğu sektörler arasında ve enerjide 
diğer sektörlerin aksine bu konuda yıllar içerisinde 
de umut veren büyük bir iyileşme yok. Araştırmaya 
katılan kadınlara göre; kadınların azlığı temel olarak, 
sektördeki erkek egemen kültür, sektörün liderlik 
pozisyonları için erkeklere daha meyilli olmasına, 
yönetimden yetersiz destek olmasına ve sektörün 
genel algısına bağlı.

Çalışsalar da daha az maaş alıyorlar
World Energy Council tarafından 2017’de yayımla-

nan rapora göre de sadece Türkiye’de değil, dünyanın 
birçok ülkesinde kadın ve erkek istihdamı arasındaki 
uçurum devam ediyor. Dünyada petrol ve gaz, 10 sek-
tör arasında yüzde 22 kadın istihdamı oranıyla doku-
zuncu sırada yer alıyor. Kadınlar aleyhindeki bir baş-
ka veri de kadın-erkek arasındaki maaş uçurumu... 
Kadın-erkek maaş farkı da yüzde 7,4...

World Energy Council, Shell’in İngiltere merke-

zinden bir örnekle başka bir soruna dikkat çeki-
yor. Shell İngiltere’de kadın ve erkeklere ayrımcılık 
olmaksızın maaşı ödediği halde maaş farkı yüzde 
22,2; çünkü enerji sektöründe yüksek maaşlı pozis-
yonlarda kadın yönetici sayısı oldukça az. 

Sektörde dengesizlik giriş seviyesinden başlıyor. 
Petrol ve gaza mezuniyetten sonra girenlerin yüzde 
27’si, ara seviyelerin yüzde 25’i, kıdemli ve idari se-
viyelerin sadece yüzde 17’si kadın. Sektörde çalışan 
kadınların yüzde 71’i ‘erkek egemen şirket kültürü’ 
olduğuna inanıyor. Obama döneminde ABD İçişleri 
Bakanı olarak görev yapan Sally Jewell bile 1981’de 
petrol ve gaz sektörünü tamamen terk etmesinin 
nedeninin açık denizde çalışabileceği hiçbir iş ol-
maması olduğunu söylemişti. Pozisyonlara yatay ve 
dikey bakılırsa zaten az olan kadın oranı daha da dü-
şüyor. Petrol mühendislerinin yüzde 13’ü, genel mü-
dür/operasyon/yatırım müdürlerinin sadece yüzde 

CAM TAVANLAR KIRILMALI
Deloitte raporu; enerji sektöründeki kadın istihdamı konusunda şirketlerin gelecekte ajandasında bulunması 
gereken olmazsa olmazları şöyle sıralıyor:

1. Yönetim ekiplerinde daha çok 
kadın: Erkek egemen algının 
yıkılışı ve kadınların ‘cam ta-
vanlarını’ kırmaları…

2. Toplumsal cinsiyet eşitliğine 
uygun uygulamalar: Bu konu 
sektörde norm haline getiril-
meli ve liderlik seviyesinde 
kadın-erkek dağılımı denge-
lenmeli.

3. Yeni kadın liderler yaratmak 

için mentorluk ve gelişim 
programlarının uygulanması: 
Katılımcıların yüzde 46’sı bir 
mentoru olduğunu ve onların 
yüzde 91’i de mentorunun 
kariyerini olumlu etkilediğini 
belirtirken; kendisi mentorluk 
yapanların oranı ise yüzde 53 
olarak ortaya çıkıyor. Sektörde 
kadın liderler yetiştirmek için 
mentorlar şart.

4. Esnek çalışma koşullarının ve 
rahat çalışma mekanlarının 
yaratılması: İş ve özel hayat 
dengesinin olmadığı algısının 
kırılması gerekiyor. Kadınlar 
için esnek, evden/uzaktan 
çalışma şartları ve konforlu 
çalışma koşullarının oluşturu-
labildiği söylem ve eylemlerle 
gösterilmeli.

5. Kadın çalışanları erkenden 
enerji sektörüne çekmek: Sek-
törün genç kadınlar için cazip 
haline getirilmesi ve buna yö-
nelik uygulamaların hayata ge-
çirilmesi büyük önem taşıyor.

6. Kişisel gelişim ve eğitime 
destek: Öğrenme ve gelişme 
fırsatları enerji sektöründe ka-
dınların sektöre dair en olum-
lu bulduğu ve en önemsediği 
konular arasında başı çekiyor.

28 • Mart 2018 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Mart 2018 • 29

▶ Enerji sektöründe kadınları dışlayan  “cam tavanları”   kırma zamanı▶ Enerji sektöründe kadınları dışlayan  “cam tavanları”   kırma zamanı



yapıyor. Üç temel neden var. Bunlardan birincisi, 
yöneticiler arasında hakim olan önyargılar. Yani ka-
dınların enerji sektörüne uygun olmadıkları düşün-
cesi. İkinci neden, sektörde iş-özel yaşam dengesi-
nin doğru bir şekilde kurulamamış olması. Üçüncü 
neden ise kadın rol modellerin olmaması.

Oysa akademik araştırmalar, enerji sektöründe 
kadın istihdamının artması ile inovasyonun da arta-
cağını ortaya koyuyor. Kadın liderlerin sayısının art-
ması ile şirket gelirlerinin artacağını ortaya koyan 
araştırmalar da oldukça fazla.

Fırsat verildiği takdirde, kadınlar enerji sektörü-
nü dönüştürmeye hazır. Aslında sektörde yaşanan 
temel değişim, kadınların desteklediği bir değişim. 
ABD Uluslararası Yenilenebilir Enerji Birliği tarafın-
dan gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, 40 farklı 
ülkedeki 90 yenilenebilir enerji şirketinde iş gücü-
nün yüzde 35’ini kadınlar oluşturuyor. 

Yeni teknolojiler, genç nesil çalışanlar, cinsiyet 
ve milliyet çeşitliliği yetenek havuzunu artıran un-
surlar. ABD’de kaya gazı sayesinde petrol ve gazda 
çalışan kadın sayısının 2004-2011’de 78 bin 400 ile 
yüzde 60 artışı da bunun en büyük örneği. 

Oysa kız çocukları PISA testlerinde daha 
başarılı

Enerjide cinsiyet eşitsizliğinin çözümü, kadınlara 
ilkokuldan anne ve yönetici olma kararına kadar bir 
kariyer yolu imkanı oluşturulması. Aksi halde kadın-
lar orta seviyelerde pes ediyor. Çünkü kadınların yö-
netimde yer alması otomatik olarak gerçekleşmiyor. 
Şirketler, nitelikli kadın profesyoneller için bir cazibe 

Türkiye’de enerji sektöründe kadınların yüzde 
67’si üst seviye yönetici olmayı hedefliyor. Yüzde 
14’lük bir kısmı orta seviye yöneticiliği hedeflerken 
yüzde 19’u da girişimcilik hedefine sahip.

Kadınların yüzde 59’u, enerji sektörünü ana kari-
yer hedeflerine ulaşmak için bir yol olarak görüyor. 
Öte yandan, sektörden ayrılmak isteme sebeplerinin 
en önemlilerinden biri ‘kariyer yolunda ilerleme fır-
satlarının az olması’ şeklinde ortaya çıkıyor. Bunu, 
terfi konusunda ortaya çıkan rakamlar da destekli-
yor. Son şirketinde 5 yıldan fazla çalışanların oranı 
yüzde 40 olmasına karşın son şirketinde hiç terfi 
alamayan kadınların oranı yüzde 61, bir defa terfi 
alanların oranı ise yüzde 27...

Kadınları çekmek için özel programlar yok! 
Deloitte araştırması, Türkiye’de kadın iş gücünün 

enerji sektörüne çekilmesi, sektörde uzun soluklu 
çalışmalarının sağlanması, gelişim ve eğitimlerine 
katkıda bulunulması için daha atılacak pek çok adı-
mın olduğunu gösteriyor. Kadınların yüzde 61’i çalış-
tıkları şirketlerin, bünyelerindeki kadın istihdamını 
artırmak için özel programlar uygulamadığını be-
lirtiyor. Kadınlar kendi şirketlerine tam not vermese 
de katılımcıların yüzde 46’sı genel anlamda sektör-
de olumlu değişimler olduğunu düşünüyor ve böyle 
düşünenlerin yüzde 35’i de enerji sektöründe kadın 
istihdamının giderek arttığı algısına sahip.

Kadınların yüzde 62’si ise çalışanlar için rol mo-
del olabilecek kadın liderlerin daha çok görünür 
olmasının gerekli olduğuna inanıyor ve liderlik ko-
nusunda var olan durumun değişmesi gerektiğine 
dikkat çekiyor. Kadınların yüzde 81’i enerji sektö-
ründe liderlik seviyesinde yeterince temsil edilme-
diklerini düşünüyor. Buna ek olarak, sektörde kadın 
istihdamının ve gelişiminin arttırılması için kadınla-
rın yüzde 32’si kişiye özel eğitim ve gelişim prog-
ramlarının olması ve yüzde 31’i tanımlanmış kariyer 
adımlarının bulunması gerektiğini düşünüyor.

Kadın çalışanların enerji sektörüne girme konu-
sunda caydırıcı bulduğu faktörler arasında; yüzde 43 
ile yetersiz gelir ve yan haklar, yüzde 32 ile iş-özel 
yaşam dengesinin olmadığı algısı, yüzde 31 ile erkek 
egemen bir sektör olduğu düşüncesi şeklinde öne 
çıkıyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 14’ü enerji işinin 
zorlu ve tehlikeli bir imaja sahip olduğunu, yüzde 21’i 
ise sektörün kendilerini rahat hissedebilecekleri bir 
ortama sahip olmadığı algısı olduğunu düşünüyor. 

ENERJİ VEREN KADINLAR 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 
ilki düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” 
ödül töreni 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 
yapıldı. Enerji sektöründe başarılı kadınların ödül-
lendirildiği törende bir konuşma yapan Enerji Bakanı 
Berat Albayrak, “Umutla beklediğimiz yarının büyük 
ve güçlü Türkiyesi’ni hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sa-
bancı, Demirören Yönetim Kurulu Üyesi Meltem 
Demirören Oktay, Citibank Genel Müdürü Serra Ak-
çaoğlu, Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer 
Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Sare Ay-
dın Yılmaz, Vitol Türkiye Üst Yönetim Kurulu Üyesi 
Gülsüm Azeri, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferit Şahenk’in jüri üyeliğini yaptığı etkinlikte 6 dal-
da ödül verildi. 
“Enerjide Örnek Şirket” ödülünü, Uludağ Elektrik 
Perakende şirketi aldı. Sabancı Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selmiye Alkan 
Gürsel “Akademi”, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğal-
gaz Dağıtım AŞ Şirket Müdürü Rahime Meydan “Pro-
fesyonel”, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Nevin Selçuk, “İş Dünyası” ve Boğatepe 
Çevre ve Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Zümran Ömür 
“Girişimci” ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü’nü 
ise Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı aldı.

Araştırmalar, sektörde ‘erkek egemen’ bir 

yaklaşımın olduğunu, erkek yöneticilerin 

erkeklerle çalışmayı tercih ettiğini, kadınların 

yönetim kademesinden gerekli desteği 

görmediğini ortaya koyuyor. Bu olumsuz tabloyu 

yıkmak için, kadınlara olan negatif bakış açısının 

kırılması, kadınları yöneticiliğe hazırlayan özel 

programların devreye alınması gerekiyor...

Neden daha az kadın var?
Kadınlar nerelerde zorlanıyor?

Değerlendirme standartları ve ücretlendirme 
konusunda ise kadınlar sektörü adil bulduğu söyle-
nemez. Araştırmaya katılan her iki kadın çalışandan 
biri, performans değerlendirme kriterlerinde adalet-
sizlik olduğunu (yüzde 53) ve ödenen ücretlerin adil 
şekilde dağıtılmadığını (yüzde 50) düşünüyor. Katı-
lımcıların yüzde 48’i ücret ve performans adaletsiz-
liğinin, kadınlara karşı toplumsal önyargılardan ve 
toplumsal cinsiyet normlarının içselleştirememe-
sinden kaynaklandığına inanıyor. Buradan hareketle 
bu sektörde kadın olmanın dezavantaj olduğunu dü-
şünenlerin oranı yüzde 51 olarak öne çıkıyor.

Sektörde kadın dayanışmasına ihtiyaç var
Kariyeri etkilenmeden ailevi yükümlülüklerini 

yerine getirebildiğini ifade eden kadınların oranı, 
yalnızca yüzde 32’lerde kalıyor. Sektörün, ailevi ko-
nularda anlayışlı olduğunu düşünenlerin oranı ise 
yine aynı seviyelerde; yüzde 34 olarak karşımıza 
çıkıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 93’ü, şirket 
içinde kadın platformu ya da destek grubu gibi bir 
yapılanmanın olmadığını iletiyor. Diğer taraftan, son 
dönemde sektörde bir miktar olumlu değişim de gö-
rülüyor. Katılımcıların yüzde 35’i kadın istihdamının 
arttığını söylüyor, yüzde 18’i de doğum izni ve yarı 
zamanlı çalışma gibi uygulamaları olumlu değerlen-
diriyor. 

Yenilenebilir enerjide kadınların ağırlığı 
artıyor

Kadınların neden enerji sektöründe daha az is-
tihdam edildiği konusunda Dünya Ekonomik Fo-
rumu’nun ve Deloitte raporu benzer saptamalar 
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ENERJİDE 5 YILDA 5 BİN KADIN 
ÇALIŞAN HEDEFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde, Shell 
&Turcas ve İŞKUR iş birliği ile ‘Enerji Sektöründe 
Kadın İstihdam Projesi’ kapsamında 5 yılda 5 bin 
kadın çalışma hayatına dahil edilecek.
İŞKUR iş birliği ile yürütülen proje ile Shell&Turcas, 
Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılının kutlanaca-
ğı 2023 yılına kadar 5 bin kadına istihdam olanağı 
sağlayacak. Shell&Turcas ve İŞKUR arasındaki iş 
birliğine dair Ankara’da gerçekleşen imza törenine, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 
da katıldı.
Projeyle akaryakıt istasyonlarında erkek egemen 
olan saha bazlı satış bölümlerinde, kadın çalışan 
sayısı artırılarak büyük bir değişime imza atılacak. 
Proje kapsamında kadınlara istasyon yöneticisi, ön 
saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya 
amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı ve idari 
işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma ola-
nağı sağlanacak. Shell&Turcas’ın faaliyet gösterdiği 
tüm illerde adayların işe alım süreçleri İŞKUR iş ve 
meslek danışmanları aracılığıyla gerçekleştirilecek.

merkezine dönüşmeli ki daha iyi bir yetenek havu-
zuna sahip olabilsin.

Hükümetler de kota ve hedefler aracılığıyla bazı 
ülkelerde şirketlere önayak oluyor. 2015’te Norveç, 
kadın kotası kararı neticesinde borsaya kote şirket-
lerin yönetim kurulundaki kadın oranında yüzde 37 
ile başı çekiyor. Fransa ve İtalya da 2011’de benzer 
kota yasalarını onayladı. Ancak mantaliteyi değiş-
tirmedikçe doldurulamayacak kotalar koymanın ya 
da pozisyona kalifiye olmayan kadın çalışanlar ile 
kotaları doldurmanın amaçlara faydadan çok zararı 
olabilir. Gönüllü önlemler kapsamında bilim-tekno-
loji-mühendislik-matematik branşlara kız çocukla-
rının çekilmesi büyük fark sağlayabilir. PISA test-
lerinde kız çocukları erkeklere göre daha başarılı 
olurken bilim, teknoloji, mühendislik gibi alanlarda 
çalışanların sadece yüzde 28’i kadınsa bunun yanlış 
yönlendirmelerle ilgisi olabilir.

Kadınların sahada ve teknik işlerde daha çok 
rol alabilmesi için taciz ve mobbing’e karşı sert bir 
tutum takınılması ve kadınları ağırlayabilen bir or-
tam yaratılması da şart. Şirketlerin ev ve iş yaşa-
mını dengelemesi için daha çok esneklik sağlaması 
lazım. En cinsiyet eşitlikçi şirketler, ebeveyn izni ve 
şirket içi çocuk bakımı sunuyor. Yarı zamanlı, esnek 
zamanlı veya uzaktan çalışma; babalık izni ve uzatıl-
mış annelik izni, çocuk bakım desteği ya da şirket içi 
çocuk bakımı bunlardan sadece biri.

6. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler

Kongre ve Fuarı
25-26 Nisan 2018

İstanbul Kongre Merkezi
www.icsgistanbul.com

Stratejik Partnerler

Ankara Ofis:
Aziziye Mahallesi Pak Sokak Portakal Çiçeği Residence No:1/57 

T +90 312 438 38 11 - 442 49 33   F +90 312 438 36 82
info@hhbexpo.com.tr

İstanbul Ofis
Cumhuriyet Cad. No:1 Ekinoks Rezidans E1 Blok D:8 

Beylikdüzü, İstanbul / Türkiye
T +90 212 873 00 81   F +90 212 873 00 82

www.hhbexpo.com.tr
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▶ Enerji sektöründe kadınları dışlayan  “cam tavanları”   kırma zamanı



Türkiye enerji sektöründe kadın istihdamına 
yönelik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yaklaşık 25 yıldır çalışma hayatının içindeyim ve 
şunu açık yüreklilikle söylemeliyim ki son yıllarda 
kadının çalışma hayatında daha çok olması gerektiği 
yönündeki farkındalık, tüm sektörlerde olduğu gibi 
enerji sektöründe de artıyor. Ve umudumuz, bundan 
sonraki süreçlerde bu farkındalıkların eylemlere dö-
nüşmesi... 

Kadın istihdamı ülkelere göre farklılık gösterse 
de hala kadın istihdamındaki yetersizlikler küresel 
bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Dünya Ekono-
mik Forumu tarafından yayınlanan “Endüstriyel Cin-
siyet Açıklığı” raporunda kadın hünerinin tüm dün-
yada en az kullanılan hammadde-iş kaynaklarının 
başında yer aldığı görülüyor. Her ne kadar dünya-
da kadınların eğitim oranı ortalamada erkeklerden 
daha fazla olsa da yönetici olarak ancak erkeklerin 
yüzde 28’i oranında istihdam ediliyor. Tüm endüstri-
lerin ortalamasında yüzde 33 olan başlangıç düze-
yindeki kadın istihdamı, kıdemli yöneticilikte yüzde 
15’lere, CEO seviyesinde ise yüzde 9’lara iniyor. Maa-
lesef enerji sektöründeki ortalamalar genel endüst-
ri ortalamalarının da çok altında kalmış durumda; 
enerji sektöründe toplam kadın istihdamı yüzde 19, 
CEO seviyesinde ise sadece yüzde 1’dir.

Tüm sektörlere kıyasla enerji sektöründe bu 
denli düşük istihdamın aslında tek bir temel sebe-
bi olduğunu düşünüyorum; o da “enerji sektörünün 
kadınlara uygun olmadığına yönelik önyargı.” Bu tür 
önyargıların kaldırılması için gerek dünyada ve ge-
rekse ülkemizde her kesim tarafından çok önemli 
adımlar atılıyor. “Women in Energy” başlığıyla birçok 
ülkede ve birçok yapıda lobi faaliyetleri yürütmek 
üzere girişimler söz konusu. Bazı ülkelerde hukuki 
metinlerde kadın istihdamına yönelik pozitif ayrım-
cılık hükümleri getirildi. Ülkemizde de anayasamıza 
pozitif ayrımcılığın dahil edilmesi atılan en önemli 
adımlardan biridir. 

Özel sektörümüzün öncülüğünde, doğrudan 
veya dolaylı olarak sektörümüzü ilgilendiren bir 
çok proje başlatıldığını da görüyoruz. “Türkiye’nin 
Mühendis Kızları Projesi”, “Köyde Yeşil Ekonomi”, “5 
Yılda 5000 Kadın İstihdamı Projesi” bunlardan sa-
dece birkaçıdır... 

Bu yıl enerji sektöründe kadın istihdamına yöne-
lik farkındalığı artırıcı en önemli projenin Enerji ve 

Tabi Kaynaklar Bakanlığımız tarafından başlatılan 
“Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” projesi olduğunu 
söylemek isterim. Bu projenin, farkındalık ve bera-
berinde enerji sektöründe her seviyede kadın istih-
damının artmasında lokomotif güç olmasını umuyor, 
diliyorum. 

Kadınları enerji sektörüne çekmek ve 
ilerlemelerini desteklemek için sizce ne tür 
çalışmalara ihtiyaç var?

Aslında, erkek egemen bakış açısının terk edil-
mesi halinde kadının kendiliğinden, her sektörde ol-
duğu gibi enerji sektöründe de daha çok sayıda ve 
daha etkin konumlarda olacağına inanıyorum. Bu 
zihni bir dönüşümü gerektirir. Bu süreçte en önemli 
adımın enerji sektöründe “kadın liderlerin görünür-
lüğünün” artırılması olduğuna inanıyorum. Bu saye-
de, biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi, sektörün 
kadınlara uygun olmadığına yönelik önyargılardan 
en etkili ve hızlı şekilde kurtulabiliriz. Nitekim bu 
konuda yapılan çalışmalar da bu görüşümü destek-
liyor. Tabii ki görünürlüğün artırılması sihirli bir değ-
nekle dokunarak bugünden yarına olabilecek bir şey 
değil ama unutmamak gerekir ki bir çiçeğin açması 
için de bıkmadan ve usanmadan günlerce kararınca 
sulamak, rüzgardan korumak, güneşlenmesini sağ-
lamak, gerektiğinde vitamin vermek gerekir… Bu ne-
denle ki umutları canlı tutmak ve bu yönde adımlar 
atmak çok önemlidir. Mesela gerek başlangıç sevi-
yesi olsun ve gerekse yöneticilik seviyesinde olsun 
kadın istihdamına yönelik kısa ve orta vadede ölçü-
lebilir hedefler konulmasını sağlayabiliriz. Bu hedef-
lere ulaşabilmek için eğitim de dahil, mentörlük ve 
gelişim programları, iş ve özel hayat dengesini sağ-
layacak çalışma koşulları, genç kadın istihdamını 
artırıcı programlar gibi çalışmaların başlatılması ve 
artarak sürdürülmesi çok önemlidir. 

Enerji sektörü açısından işverenlerin kadın 
çalışanlarına yönelik anlayışlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Tüm çalışma hayatını kamuda geçiren biri ola-
rak, istatistiki veriye bakarak tek söyleyebileceğim 
özel sektörün, kadın istihdamına yönelik daha tutu-
cu bir yaklaşım içinde bulunduğudur. TÜİK verilerine 
baktığımda enerji sektörüyle doğrudan ilgili işlerde 
kadın istihdamının 2014 yılında yüzde 3’lerdeyken 
bugün ancak yüzde 6’lara ulaştığını görüyorum. Yak-
laşık 25 yıldır kamuda ve bunun 10 yılını da EPDK’da 

Gülefşan DEMİRBAŞ
EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Daire Başkanı

Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkan Yardımcısı

“Enerjide daha fazla kadın 
istihdamı için zihinsel 

dönüşüm gerekli”

EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Daire Başkanı Gülefşan Demirbaş, kadınların iş hayatına katılımı 
yönünde önemli adımlar atıldığını düşünüyor. Ancak oranların henüz istenen seviyede olmadığını 
da belirten Demirbaş, “Kadınların iş hayatındaki beceri ve yetenekleri görüldükçe, yapıcı ve çözüm 
odaklı anlayışları ortaya çıktıkça, pozitif enerjileri ile sağladıkları katma değer işverenler tarafından 
yadsınamayacak hale gelecektir. İşveren ve yönetici/karar verici pozisyonlara ulaşıldıkça da çok kısa 
sürede istihdam oranlarının yükseleceğini düşünüyorum” diyor...

34 • Mart 2018 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Mart 2018 • 35

▶ “Enerjide daha fazla kadın istihdamı için zihinsel dönüşüm gerekli” RÖPORTAJ   
Esen Erkan 



geçiren bir kadın olarak, Türkiye’de kamunun, ka-
dın istihdamına bakış açısının özel sektöre kıyasla 
daha eşitlikçi olduğunu söyleyebilirim. Mesela EP-
DK’da kadın istihdamına baktığımızda 2010 yılında 
uzman/uzman yardımcılarının dörtte birinin kadın 
olduğunu görüyoruz. Bugün ise bu oran yüzde 33’e 
ulaşmış. Ancak üst yönetimde her ne kadar dünya 
ortalamasının üzerinde bile olsa, kadın temsilinde 7 
yılda oransal bir artış yok, yüzde 15. 

Ülke farkı, özel veya kamu farkı gözetmeksizin 
ortaya çıkan en temel problem; nüfusun yarısını ka-
dınlar oluştururken ve eğitim oranları erkeklerle eşit 
ve hatta bir miktar daha yüksekken, endüstri alanın-
da kadınların payının yüzde 30’lara düşmesi ve üst 
yönetimlerde de çok daha düşük oranlara ulaşması-
dır. Ülkemizde ve tüm dünyada iş hayatının erkekler 
üzerine kurgulandığı düşünüldüğünde aslında bu 
tablo şaşırtıcı değil hatta giderek artan oranlar ile 
ümit verici. Kadınların iş hayatındaki beceri ve yete-
nekleri görüldükçe, yapıcı ve çözüm odaklı anlayış-
ları ortaya çıktıkça, pozitif enerjileri ile sağladıkları 
katma değer işverenler tarafından yadsınamayacak 
hale gelecektir. İşveren ve yönetici/karar verici po-
zisyonlara ulaşıldıkça da çok kısa sürede istihdam 
oranlarının yükseleceğini düşünüyorum. 

Bu bağlamda fırsat eşitliğinin sağlanması en 
önemli beklentimiz…

Çalışma hayatınız boyunca kadın olmanın 
dezavantajını yaşadınız mı?

Evet. Bu soruya aksi bir cevap verebilmeyi ister-
dim ancak kadına ve kadının ekonomik ve toplumsal 
hayattaki yerine yüklenen anlam değişmedikçe, “ha-

yır dezavantaj yaşamadım” demek pek de mümkün 
olmayacak. Ancak dezavantaj olarak görülen husus-
ların kökenine bakıldığında bambaşka bir tabloyla 
karşılaşıyoruz. Kadınların doğal yetenekleri, gerek 
kadın gerek işveren gerekse işgörenler açısından 
avantajlar barındırıyor. Şunu demek istiyorum as-
lında... Kadın olarak herkesin sizden bir beklentisi 
var. Patron işin vaktinde ve kaliteli olarak ve sorun-
suz olarak bitirilmesini bekler. Anne/babanız sizden 
her aradıklarında onların yanında ve onlara yardım 
etmenizi bekler. Eviniz düzen bekler, yemek bekler, 
temizlik bekler, anlayış bekler, güler yüz bekler... Bir 
erkekten beklentiden farklı olarak, herkes önceliğin 
kendinde olmasını bekler... İşte bu aslında bir kadı-
nın yönetsel becerilerini geliştiren en önemli husus-
tur. Kadın iş ayrımı yapmaksızın zamanını ve işlerini 
çok iyi planlamak zorundadır; bunu bu zorlu süreç-
lerden geçerek de öğrenir… 

Daha önce yer aldığınız “Enerjide Kadın” temalı 
komite çalışmalarına benzer projeleriniz olacak mı?

Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederas-
yonu - International Confederation of Energy Regu-
lators (ICER) tüm bölgesel enerji düzenleyicilerinin 
oluşturduğu bir birlik. Elektrik ve doğal gaz piyasaları 
konusunda işbirliği, veri paylaşımı, tecrübe paylaşımı 
üzerine çalışmaları var. Ve kadın istihdamı sorunu 
ICER’ın da en önemli gördüğü sorunlardan biri ol-
duğu için 2013’te “Women in Energy” (WIE-Enerjide 
Kadın) girişimini başlattı. Hali hazırda 200’den fazla 
üyesi var ve tek amacı gerek endüstride, gerekse dü-
zenleme ve politika alanlarında kadın görünürlüğünü 
artırmak... Bunun için mentorluk programları düzen-
liyor. 3 yılda bir düzenlenen ve 2015 yılında EPDK’nın 
ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen 6. World 
Forum on Energy Regulation’da (WFER-Dünya Enerji 
Düzenleme Forumu) ilk defa her oturumda en az bir 
kadın konuşmacı/moderatör olması önerimiz kabul 
gördü ve bu yaklaşım bu yıl Meksika’da düzenlenecek 
7. Forum’da sürdürüldü. Bu ve bunun gibi faaliyetlerle 
kadınların sektörde daha fazla yer bulmasına yöne-
lik çalışmaları bulunan WIE’deki görevim aktif olarak 
devam ediyor. ICER ve WIE çatısı altında çalışmalara 
devam edeceğim.

Enerji sektöründe kadın olmaya yönelik özel bir 
röportaja ihtiyaç olmayacak günlerin en kısa sürede 
gelmesini diliyorum ve bana bu fırsatı verdiğiniz için 
çok teşekkür ediyorum.

Enerji Panorama, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), 
elektrik dağıtım sektörüne rahat nefes aldıran kara-
rının izini sürdü. Her ne kadar AYM, geriye yönelik 10 
yıl kayıp-kaçak bedelinin aboneye iadesini öngören 
davaların önünü kesmiş olsa da aboneler, kayıp-ka-
çakla ilgili tüketici hakem heyetlerine ya da mah-
kemelere dava açabilir. Çünkü AYM, bu davaların 
sınırlandırılmasına ilişkin yasada yer alan hükmü 
iptal etti. Elektrik dağıtım sektörü, AYM’nin kararı ve 
sonrasında yaşanabileceklerin neler olacağını, han-
gi adımların atılması gerektiğini belirlemek üzere 
çalışmaya başladı.

Yıllık bedel 6 milyar TL
Dağıtım sektörünün temsilcileri ve kamu, bütün 

dünyada teknik (iletim ve dağıtım hatlarındaki kayıp-
lar) ve teknik olmayan kayıpların (kaçak kullanım) 
bedelinin elektrik tarifelerine yansıtıldığına işaret 
ederek, “Bundan kaçmak mümkün değil. Türkiye de 
bu sistemin içinde” mottosuyla hareket ediyor. Tür-
kiye’de, teknik ve teknik olmayan kayıpların toplam 
maliyetinin yıllık 5-6 milyar TL düzeyinde bulundu-
ğu düşünülürse, sektör bu maliyetin “adil” şekilde 
dağıtılması noktasında hemfikir. Hukukçular, “AYM, 
elektrikte kayıp-kaçağı diğer bedellerle birlikte bir 
maliyet kalemi olarak kabul etti. Bu maliyetin, diğer 
maliyetler gibi toplumda adil dağıtılması önemli bir 
tartışma konusu. Mali konuların ve maliyet içeren 
unsurların topluma adil koşullarda dağıtılması için 

bir yasal düzenleme yapılması gerekebilir. Bu konu-
da enerji yönetiminin bir çalışma yapması gündeme 
gelecektir” görüşünde. 

Türkiye’de, faaliyet gösteren 21 elektrik dağı-
tım şirketinin hukuk birimlerinin bir araya gelerek 
AYM kararını ve karar sonrasında atılması gereken 
adımları tartışması planlanıyor. Bu toplantıdan çıka-
cak karar ve eğilimlerin enerji yönetimine taşınması 
gündemde. 

Zengin-yoksul ayrımı yok
Türkiye’de yıllık teknik ve teknik olmayan ka-

yıp-kaçak miktarı yaklaşık 32 milyar kilovatsaat. Bu 
rakam, nihai aboneye satılan toplam enerji miktarı-
na bölünerek kilovatsaat başına düşen kayıp-kaçak 
bedeli hesaplanıyor. Bu bedel, tüm abonelere yük-
sek - düşük tüketim, zengin - yoksul ayrımı yapılma-
dan aynı tutarda “dağıtım bedeli” içinde yansıtılıyor. 
Bu 32 milyar kilovatsaatın en az yüzde 70’inin teknik 
kayıplardan oluştuğunu da belirtmek gerekiyor. 

Kayıp kaçak maliyetinde 
“adil dağıtım” tartışması

Anayasa Mahkemesi’nin, elektrikte kayıp-kaçağı “maliyet” olarak kabul etmesi ve bu bedelin 
tarifeye yansıtılmasına vize vermesi, yeni bazı tartışmaları da gündeme getirdi. Enerji sektöründe, 
karar sonrasında maliyet içeren bir unsurun topluma “adil” olarak dağıtılmasını öngören bir yasal 
düzenleme konuşulmaya başlandı. 21 elektrik dağıtım şirketinin hukukçularının  bir araya gelmesi 
ve AYM kararını ve karar sonrasında atılması gereken adımları değerlendirmesi planlanıyor. Bu 
toplantıdan çıkacak kararın, enerji yönetimine de taşınacağı belirtiliyor
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 î İthal  kömür için megavat başına 175,01  TL kapa-
site mekanizmasından ödeme yapılacak.

27 santral yararlanacak 
Kapasite mekanizması desteğinden yararlan-

mak isteyen santraller için başvuru süresi 31 Ocak 
2018’de doldu. Bu süre içinde 21 bin megavatlık 30 
santral TEİAŞ’a kapasite desteğinden yararlanmak 
için başvuruda bulundu. Listede yerli kömür ile çalı-
şan 13, doğal gazla çalışan 11,  ithal kömürle çalışan 
3 santral bulunuyor. Enerji sektörü uzmanları, TE-
İAŞ’ın 2018 için 1.4 milyar kaynak ayırdığını anım-
satarak, “TEİAŞ’ın bu çerçevede 8 bin MW kapasite 
mekanizması dahilinde destek olacağı söylenebilir. 
Bunun yaklaşık 6 bin MW’lık bölümü yerli kömürle 
çalışan santraller, 500 MW’ı ithal+yerli kömürle ça-
lışan, kalan bölümü de doğal gaz santralları olacak-
tır” diyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji 
sektörünün merakla beklediği kapasite mekanizma-
sına dahil olan santrallere, Türkiye   Elektrik İletim 
AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılacak destekleri açıkladı. 
Buna göre, 2018 yılında kapasite mekanizmasına 
dahil olan santrallere, TEİAŞ tarafından toplam 1 
milyar 407 milyon 116 bin 257 TL kapasite ödemesi 
yapılacak. Planlamaya göre, ocak ayında 70 milyon 
339 bin 713 lira ile en düşük ödeme yapılacak. Nisan 
ayında 166 milyon 594 bin 81 lira ile en yüksek öde-
meye imza atılacak. Kapasite mekanizması ile elekt-

rik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli 
yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu 
güç kapasitesinin oluşturulması ve uzun dönemli 
sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç 
kapasitesinin korunması amaçlanıyor.

Santral bazında megavat başına sabit ve değiş-
ken maliyet bileşenleri ve öngörülen kapasite kul-
lanım oranları çerçevesinde farklı kaynak tipindeki 
tesisler için ödeme tutarları şöyle:

 î Yerli kömür için megavat başına 183,66 TL,
 î Doğal gaz santralları için megavat başına 174,61  TL,

Kapasite mekanizmasında en büyük destek 
yerli ve ithal kömüre

Elektrikte arz güvenliği için EPDK tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren kapasite mekanizmasında 
toplam 1.4 milyar TL’lik destek verilecek. TEİAŞ’ın açıkladığı rakamlara göre, destek mekanizmasından 
en büyük payı yerli ve ithal kömür santralleri alacak. Üçüncü sırada ise doğal gaz santralleri geliyor… 

Kapasite mekanizmasından yararlanabilecek santraller 
NO TÜZEL KİŞİ SANTRAL ADI

1 Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Bolu Göynük TES 
2 Çates Elektrik Üretim A.Ş. Çatalağzı TES
3 Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. Orhaneli TES
4 Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. Tunçbilek TES
5 Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. Seyitömer TES
6 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Tufanbeyli TES
7 Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. Kangal TES
8 Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A.Ş. Polat-1 TES
9 Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Silopi TES

10 Soma Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. Soma B TES
11 Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş Yatağan TES
12 YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM ve TİC. A.Ş. Yeniköy TES
13 YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM ve TİC. A.Ş. Kemerköy TES
14 Acwa Güç Elektrik İşletme ve Ynt. Sny. Tic. A.Ş. Acwa Power Kırıkkale DGKÇ
15 Aksa Enerji Üretim A.Ş. Antalya DGKÇS
16 Cengiz Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. Cengiz 610 MW DGKÇS
17 Egemer Elektrik Üretim A.Ş. Erzin DGKÇ
18 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Bandırma dgkç
19 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Bandırma II DGKÇ
20 Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş. Hamitabat DGKÇS
21 İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Tic. A. Ş. İç Anadolu DGKÇS
22 OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. OMV Samsun DGKÇ
23 RWE&Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Denizli DGKÇS
24 Yeni Elektrik Üretim A.Ş. Yeni DGKÇ

Cenal Elektrik’e ait 

Cenal TES, Eren Enerji’ye 

ait Zetes ve İçdaş’a ait Karabiga 

TES ise Elektrik Piyasası Kapasite 

Mekanizması Yönetmeliği’nin 9. maddesinin 

5. fıkrası kapsamında bir fatura dönemi 

içerisinde yerli kömür kullanarak elektrik 

üretimi yapmaları halinde, yerli kömür 

kullanılarak yapılan üretim miktarı 

oranında kapasite ödemesi 

alacak.
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Deniz Suphi 



İşletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu 
güç bakımından yüzde 39’u Ege bölgesinde, yüzde 
34’ü Marmara’da, yüzde 13’ü Akdeniz’de ve yüzde 
9’u İç Anadolu Bölgesinde bulunuyor. Karadeniz ve 
Güneydoğu Anadolu’da hayata geçen santrallerde 
artış olduğu görülüyor. İllere göre sıralamada geçen 
yıla göre bir değişiklik yok. Yine birincil rüzgar alan-
ları olan İzmir, Balıkesir, Manisa ve Hatay ön planda.

İşletmedeki RES’lerin yüzde 61’i 2007 öncesi 
başvurulara ait

Rapordaki çarpıcı bölümlerden biri de başvuru 
tarihlerine göre işletmedeki RES’ler. İşletmedeki 
RES’lerin yüzde 61’i 2007 yılı öncesindeki başvuru-
lara ait. 1 Kasım 2007 sonrasında ise yüzde 28’inin 
işletmeye geçebildiği, kalan yüzde 11’lik kısmın da 
ilave kapasite artışlarından dolayı olduğu belirtiliyor. 

İnşaa halinde RES’ler yüzde 30 azaldı 
İnşaası devam eden 552 MW’lık 26 proje içinde 

en büyük pay 155 MW ile Sancak Enerji’ye ait. 57 MW 
ile Pakmem Elektrik ikinci, 39 MW ile Erdem Holding 
üçüncü sırada yer alıyor. İnşaa halinde projelerin bu 
yıl İç Anadolu bölgesinde ağırlık kazandığı gözlem-
leniyor. Konya’daki ve Kahramanmaraş’taki yapımı 
devam eden rüzgar yatırımları ise artık Türkiye’de 
ikincil rüzgar alanlarının da hareketlendiğinin gös-
tergesi. 

Kapasite artış talepleri değerlendirilmeli
Rapora ilişkin görüşlerini düzenledikleri basın 

toplantısında dile getiren TÜREB Başkanı Mustafa 
Serdar Ataseven, sektör olarak öncelikli amaçları-
nın sürdürülebilir, öngörülebilir ve yerlilik oranı yük-
sek bir piyasa oluşturmak olduğunu söyledi. 2020 
yılı sonrasındaki belirsizliğin ortadan kaldırılmasıyla 
sektördeki canlılığın daha da artacağına inandıklarını 
ifade eden Ataseven, sanayicilerin ve yabancı yatırım-
cıların bu süreci yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Her yıl rüzgar hakkındaki gelişmeleri raporlayan 
TÜREB, rüzgar enerjisi istatistik raporunu bugün 
düzenledikleri basın toplantısıyla paylaştı. Geçen 
yıl tamamlanan yaklaşık 4 bin MW’lık yarışmaların, 
toplam beş milyar dolarlık rüzgar yatırımı anlamı-
na geldiğinin altı çizilen raporda, Türkiye’nin rüzgar 
santrali yatırımlarında ve rüzgar sanayisinin yerli-
leşmesinde atağa geçtiği vurgulandı.

Rapora göre, rüzgar enerjisinde hem işletmeye 
geçen hem de yapımı devam eden santrallerde azal-
ma olduğu görülüyor. Rüzgar yatırımları yok dene-
cek kadar az olan Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 

bölgeleri gibi ikincil rüzgar alanlarında ise hayata 
geçen santrallerde artış var. 

Son beş yıldır ortalama yüzde 30 büyüyen sektör, 
bu yıl yüzde 12,5 oranında artış kaydetti. İnşaa ha-
lindeki santrallerde ise yüzde 30 oranında gerileme 
var.

Raporda rüzgar kurulu gücünün 2016 sonunda 6 
bin 106 MW, 2017 sonunda ise 766 MW’lık bir artış-
la 6 bin 872 MW’a ulaştığı belirtildi. İşletmede olan 
proje sayısı 164 olurken, Polat Enerji 566 MW ile ilk 
sırada, Güriş 453 MW ile ikinci sırada ve Demirer 
Holding 445 MW ile üçüncü sırada yer alıyor. 

TÜREB tarafından hazırlanan rüzgar enerjisi raporuna göre, Türkiye’nin rüzgar kurulu gücü, 2016 
sonunda 6 bin 106 MW, 2017 sonunda ise 766 MW’lık artışla 6 bin 872 MW’a ulaştı. Son beş yıldır 
ortalama yüzde 30 büyüyen sektör, 2017’de yüzde 12,5 oranında artış kaydetti. İnşaa halindeki 
santrallerde ise yüzde 30 oranında gerileme var

İnşaa halindeki RES yatırımları 
yüzde 30 azaldı
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Geçtiğimiz yıla göre rüzgar sektörü performansı-
nın düştüğünü kaydeden Ataseven, yatırım süreçleri 
esnasında sektörün yavaşlamasını istemedikleri-
ni belirterek konu hakkında şunları paylaştı: İnşaa 
halindeki santrallerimizde ciddi bir azalma var. Ve 
maalesef yerine yenilerini ekleyemedik. 2015 yılının 
müracaatlarına ilişkin yarışmalar yıl sonu tamam-
landı. Sektör önümüzdeki 2-3 yıl boyunca izin sü-
reçleri ve inşaalarla uğraşacak. Bu da rüzgar sek-
törü için daralma anlamına geliyor. İnşaa halinde 
olan santrallere baktığımızda iki türbin firmasının 
ön planda olduğunu görüyoruz. Diğer türbin firma-
larının ve sanayicinin de canlılıklarını korumaları 
için sektör hareketliliğinin devam etmesi önemli. 

Bu noktada halen işletmede olan bazı projelerin ka-

pasite artış taleplerinin değerlendirilmesi yönünde 

bir önerimiz var. Yatırımcıların mevzuatta yer alan 

kapasite artışlarına ilişkin taleplerinin önünün açıl-

ması bu süreci rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Bu 

taleplerin önü açılırsa sektör süratle bu yatırımları 

hayata geçirebilir. Çünkü bu projeler inşaat izin sü-

reçlerini tamamlamış, yollarını inşaa etmiş, enerji 

nakil hatlarını bağlatmış, kamulaştırmasını bitirmiş 

projeler. Yatırım tutarı 1,5-2 milyar dolar olan, 1.100 

MW civarındaki bu yatırımların önü açılırsa 2018-

2019 yıllarında oluşacak duraksamanın önüne geçi-

lebileceğini düşünüyoruz.

İnşa Halindeki Rüzgar Enerjisi Santralleri

Jan-16
Jul-16

Jan-17
Jul-17

Jan-18
Jul-18

Jan-19
Jul-19

Jan-20
Jul-20

Jan-21
Jul-21

Jan-22

552,78

808,98861,63

1485,3

1868,851936,75

1210,21162,8
980,9970,4

604,15
452,65517,55

-64	MW	
-12,54	%

151	MW	
33,47	%

366	MW	
60,62	%

10	MW	
1,08	%

181	MW	
18,54	%

47	MW	
4,08	%

726	MW	
60,04	%

-67	MW	
-3,51	%

-383	MW	
-20,52	%

-623	MW	
-41,99	%

-52	MW	
-6,11	%

-256	MW	
-31,67	%

 Mustafa Serdar Ataseven
TÜREB Başkanı

Türkiye’deki Rüzgar Enerjisi Santralleri İçin Kümülatif Kurulum
M

W
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16
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6872,1
6106,1

4718,3

3762,1
2958,5

2312,2
1805,9

1329,2
791,6

363,7146,3

217,4	MW	

148,60	%

427,9	MW	

117,65	%

537,55	MW	

67,91	%

476,7	MW	

35,87	%

506,3	MW	

28,04	%

646,3	MW	

27,95	%

803,65	MW	

27,16	%

956,2	MW	

25,42	%

1.387,75	MW	

29,41	%

766,05	MW	

12,55	%

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERE İHTİYAÇ VAR”
Türkiye’de rüzgar sanayisinin gelişimi için büyük öl-
çekli projelere ihtiyaç olduğunu söyleyen Ataseven, 
“Zaten YEKA bu amaçla ortaya konan projelerden biri. 
YEKA projesi ile birlikte küçük ve orta ölçekli proje-
lerin devamlılığının sağlanması sektörün sürdürüle-
bilirliği açısından önemli. Bunların hepsini bir arada 
yapmayı başarabilirsek ülke ekonomisine maksimum 
faydayı sağlamış olur, piyasada derinleşiriz” dedi. 
Böylece ilerleyen süreçte Türkiye’de rüzgar sektörü 
belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika ülkelerine kadar uzanan sanayici portföyü 
oluşmasına destek vermiş olacağını ifade eden Atase-

ven, “Kısacası sektör hem normal mevzuatlarla alınan 
başvuruları hem de YEKA’yı birlikte sürdürmeyi bek-
liyor. Bu nedenle Nisan 2018’de alınması planlanan 2 
bin MW’lık başvuruların alınması sektör adına büyük 
önem taşıyor. Ayrıca yarışmaların piyasa fiyatı üze-
rinden indirim belirterek değil de YEKA modelinde 
olduğu gibi elektrik fiyatları üzerinden değerlendiril-
mesinin projelerin hayata geçme şansını  arttıracağını 
düşünüyoruz. Bu yaklaşım finansman sağlama açı-
sından da yatırımcıya kolaylık sağlayacaktır. Temiz 
enerjiye giden yolda adımlarımızı hızlandırmanın 
tam zamanı” şeklinde konuştu. 
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mürün yeri gittikçe sarsılıyor. 2050 yılına kadar en 
yüksek enerji talebi de yine Çin ve Hindistan tarafın-
dan gelecek. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki talebin 
ise düşüş göstereceği tahmin ediliyor. 

Analizde, enerji talebindeki değişimi tetikleyen 
başlıca etkenler; nüfus, ekonomik büyüme ve enerji 
verimliliğine yönelik iyileştirmeler olarak sıralanı-
yor. 2050 yılına kadarki tahminlerde; küresel nüfu-
sun yüzde 36 oranında artarak 10 milyara çıkması 
ve kişi başına düşen GSYİH’nın önceki tahminlere 
göre daha yavaş büyüyecek olsa da iki katına çık-
ması bekleniyor. 

2050’ye kadar birincil enerji talebindeki artışı te-

tikleyecek alanlardan biri olan kimya sektöründen 

gelen hammadde ve enerji talebi, yıllık yüzde 1.8’lik 

bir bileşik büyüme oranı (CAGR) ile toplam talebin 

geri kalanının iki katından fazla büyümeye neden 

olacak. Sanayi, elektrik ve ısı ile konutlardaki ener-

ji kullanımı yaklaşık yüzde 0.6-0.7 büyüme ile daha 

ılımlı bir artış gösterecek. 2023 civarında zirvede 

gerçekleşeceği tahmin edilen hafif araçların ener-

ji ihtiyacı, sonraki dönemlerde yüzde 0,2 oranında 

azalacak.

2000’li yıllar küresel enerji sektöründe özellikle 
elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
ilgili önemli değişimlerin başladığı yıllar. Analiz, GS-
YİH’daki yükselişler, sürekli değişen petrol fiyatları, 
yeni teknolojiler ve düzenleyici değişiklikler derken 
sektör oyuncularını, yatırımlarının uzun vadedeki et-
kilerini göz önünde bulundurmaya çağırıyor.

Önümüzdeki 5-10 yıl içinde gaz ya da kömürle 
çalışan mevcut elektrik santrallerini işletmek ye-
rine, yenilenebilir enerji için kapasite oluşturmak 
daha ekonomik olacak gibi görünüyor. Güneş ve rüz-
garın düşen maliyetler sayesinde hızla büyümesi, 
fosil yakıt kullanım oranlarının daha da düşmesine 
neden olacak. 2050 yılına kadar küresel elektrik üre-
timindeki kapasite artışı yüzde 80 oranında yenile-
nebilir kaynaklardan sağlanırken bu katkının büyük 
çoğunluğu Çin ve Hindistan’dan gelecek. Güneş ve 
rüzgar kaynaklı elektrik üretiminin doğal gazdan 
5-10 kat daha hızlı büyüyeceği tahmin edilen ana-
lizlerde, 2030 yılından sonra elektrik üretiminde kö-

Enerji sektörü için analizler hazırlayan McKinsey 
Energy Insights, uzun vadeli küresel enerji 
talebini incelediği “Global Energy Perspective 
2018” raporunu yayımladı. Çalışma, 145 
ülkeden, 28 sektörde ve 55 farklı enerji türü için 
uzun vadeli tahminlere yer veriyor. Kömürden 
elektrik üretiminin 2030’dan sonra gittikçe 
azalması, 5 otomobilden birinin elektrikli olması 
ve 2050 yılına kadar küresel enerji üretimindeki 
büyümenin neredeyse tamamının yenilenebilir 
enerjiden sağlanması dikkat çeken tahminler 
arasında. Küresel elektrik talebi ise diğer enerji 
kaynaklarının açık ara farkla birincisi...

Küresel enerji talebinin yükseleni: 

ElEktrik sEktörü
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Esen Erkan 



İnşaat ve endüstri elektrifikasyonu talebi 
arttırıyor

2050 yılına kadar fosil yakıtlara bağımlı kalaca-
ğı öngörülen enerji sektöründeki kaynak karışımı, 
yenilenebilir kaynaklarla doldurulacak. Daha yeşil 
bir enerji üretimine geçiş, elektrikli araçlara, daha 
verimli motorlara doğru ilerleme ile birleşecek ve 
2035’ten itibaren enerjiyle ilgili karbon emisyon-
larında düşüşe neden olacak. Elektrik talebi, diğer 
enerji kaynaklarının açık ara farkla birincisi olacak. 
Bu artışta, başta Çin ve Hindistan’daki inşaat ve 

endüstri elektrifikasyonunun büyük payı var. Elekt-
rikteki bu büyümeyi karşılayacak kapasitenin nere-
deyse yüzde 80’i ise güneş ve rüzgardan üretilecek. 
Nüfus ve GSYİH verilerindeki bu değişimler, enerji 
talebinde sürekli bir artışa işaret ediyor olsa da uzun 
dönemli sonuçlar, enerji talebinde yavaşlama olaca-
ğına dikkat çekiyor.

Karbon emisyon oranları 2 derecelik 
senaryonun çok uzağında

Elektrikli araç pazarındaki büyümeye ve yenile-
nebilir enerjinin artan payına karşın yükselen nü-
fus ve OECD üyesi olmayan ülkelerdeki artan enerji 
tüketimi, enerji ile ilgili karbon emisyon oranları, 
2030’dan 2050’ye kadar değişmeden kalacak. Geliş-
mekte olan OECD ülkelerinin yaptığı verimlilik artışı-
nın yerini, OECD dışı ülkelerin enerji talebini karşıla-
mak için artan kömür kullanımı alıyor. Önümüzdeki 
10 yılda kömür talebinin, 20 yıl içinde ise petrol tale-
binin zirvede olacağını hesaplayan çalışmaya göre, 
doğal gaz talebi ise daha ılımlı bir şekilde büyüye-
cek. Uzmanlara göre, küresel sıcaklık artışını yüzyı-
lın sonuna kadar 2 derecenin altında tutma senaryo-
sunu gerçekleştirmek için şimdiye kadarkinden çok 
daha büyük bir çaba gerekiyor.

2030’DA HER 5 OTOMOBİLDEN BİRİ 
ELEKTRİKLİ OLACAK

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), son küresel EV 
(elektrikli araç) raporunda, 2016 yılında neredey-
se yarısı Çin’de olmak üzere, dünya çapında 750 
bin gibi rekor sayıda araç satıldığını açıklamıştı. 
Çok uzun sayılmayacak bir süre zarfında, 2030 
yılına kadar satılan her beş otomobilden birinin 
elektrikli olacağı tahmin ediliyor. Toplam satışlar-
da 2020’de yüzde 3 olması tahmin edilen elektrikli 
araç oranı, 2030’a kadar yüzde 20’ye yükselecek.

DOğAL GAzIN REKABET GÜCÜ KARBON 
PİYASALARI İLE ARTACAK

Daha yüksek karbon fiyatları, kömürü daha az cazip hale 
getirirken doğal gaz üzerindeki etkileri ise her ülkedeki ko-
şullara bağlı olarak değişecek. Doğal gazın rekabet gücünü 
değiştireceği belirtilen karbon fiyatlandırılmasında, fiyatlar 
yükseldikçe doğal gaz kömür karşısında rekabet gücü kaza-
nacak; yenilenebilir enerjiye kıyasla ise rekabet gücünü kay-
bedecek. Doğal gazın alternatif olabileceği tedarik ve talep 
dalgalanmalarında, depolama teknolojilerinin geliştirilmesi 
ve kullanılabilirliği de önem taşıyor. 
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Hızla düşen enerji teknolojileri fiyatları nede-
niyle, enerji piyasalarına giriş maliyeti gittikçe aza-
lıyor. Bu düşüş sürecek gibi çünkü güneş enerjisi 
maliyetlerinin 2025 yılına kadar yüzde 59 oranında 
düşmesi beklentiler arasında. Amazon ve Google 
gibi teknoloji firmaları, kendi ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere üretim tesisleri inşa ediyor ve şimdiler-
de tüketicilerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 
de sırada bekliyor. Pek çok ülke özellikle yenilene-
bilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine ve yeşil 
kalkınma planlarına çok büyük yatırımlar yapıyor. 
Uzmanlara göre, enerji sektörünün yerleşik firma-
ları büyük ölçekli fosil yakıtlı tesisleri teşvik etmek 
yerine, yenilenebilir teknolojilerle endüstriye yö-
neldikçe, geleneksel enerji firmalarının hayatta 
kalması güçleşecek.

Tüketicilerden kendi kendine yeten 
topluluklara…

Yenilenebilir teknolojilerin düşen maliyeti ve 
depolama alanında devam eden iyileştirmelerle 
birlikte, “öz enerji üretimi”, özellikle konut fiyatları-
nın yüksek olduğu ülkelerde, daha geniş bir tüketici 
kesimine ulaşabilir hale geldi. Geleneksel enerji tedarikçi-
lerinden ağzı yanan daha pek çok bireysel üreticinin, ilerle-
yen yıllarda enerji toplulukları oluşturacağı tahmin ediliyor.

Topluluk enerjisi ile her biri kendi ihtiyaçlarına göre 
enerji alıp satabilecek yerel yönetimler oluşturulabilir. Ör-
neğin belediyeler, kendi sınırlarındaki konut sakinleri için 
yenilenebilir enerji üreten ve kar amacı gütmeyen bir teda-
rikçi kurup yerel kalkınmaya destek olabilecek. Kendinden 
üretim ve yerel güç kaynaklarını tercih eden tüketicilerin 
sayısı arttıkça, bilindik kamu hizmetleri anlayışının müşteri 
tabanında sıkıntılar yaşanacak ve maliyet yapısının yeni-
den değerlendirilmesine ihtiyaç duyulacak.

Pillerin enerji depolama potansiyeli kanıtlanıyor
Pillerin geleceğin enerji piyasasında etkili bir araç ola-

bilme kabiliyeti, birkaç yıla tam anlamıyla kanıtlanabilir. Ye-
nilenebilir enerji üretim maliyetleri düştüğünde, doğru bir 

enerji depolama kapasitesine sahip olmak, özellikle uzun 
dönemde fosil yakıt üretiminin yerine geçmek için hayati 
bir önem taşıyor. Son yıllarda enerji depolama maliyetle-
rindeki hızlı düşüş, depolamada maliyetlerinin 2020 yılına 
kadar, 190 dolar /kWh’in altında seyretmeye devam ede-
ceğini gösteriyor. Araştırmalar, yenilenebilir kaynaklardan 
uzun vadeli enerji tedarikinde en kritik rolü pillerin oynaya-
cağını gösteriyor.

Yapay zeka tüketicileri kazanmaya başlayacak
Tüketiciler açısından daha iyi hizmet ve şeffaflık sağla-

yacağı savunulan yapay zeka teknolojilerine güven artacak. 
Araştırmalar, yapay zeka kullanan firmaların satışlarında 
yüzde 10’luk bir artış, müşteri memnuniyeti puanlarında 
yüzde 73’lük bir iyileşme ve gelecek müşteri değişimle-
rinde yüzde 65’lik bir yükselme beklediklerini gösteriyor. 
Teknoloji ile kuşatılmış bir dünyada, bu değişikliklere ayak 
uydurma çabası enerji firmalarının geleceği için yaşamsal 
önem taşıyor.

Günümüz medyasında ne yana baksak, her firma yeşil enerjiyi arzuluyor, küresel ısınmaya karşı 
mücadele ediyor gibi görünüyor. Yüzde 100 yeşil olmak için kendi güneş, rüzgar enerjisi çiftliklerini 
kuranlar, satın alanlar ve hatta şebekeye fazla üretimlerini satanlar derken gerçekten “yeşil ekonomi” 
mi hedefleniyor; yoksa “yeşile boyamaca” mı yapılıyor ayırt etmek güçleşti. Ancak görünen o ki, 
“RenTechs” olarak adlandırılan “yenilenebilir enerji teknolojileri ve şirketleri” ile birlikte geleneksel 
enerji tedariğine olan koşulsuz güven, gittikçe azalmış durumda. Uzmanların enerji sektörünü 
şekillendirecek eğilimler olarak sıraladığı gelişmeler yakın geleceğin resmini çiziyor

rentechs’in yükselişi ile enerji 
piyasaları yeniden şekilleniyor “sektörlerine Göre yapay Zekaya yatırım yapan şirketlerin oranı”

“Enerji depolama sistemleri ile artan yenilenebilir enerji üretimi pilde saklanarak tasarruf sağlanıyor”
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olarak tanımlanıyor. Teknolojik, ekonomik, siyasi ya 
da toplumsal etkenler nedeniyle, karbon salımlarını 
artıran ya da azaltılmasını engelleyen bir yapı kilit-
lenme olarak ele alınıyor.

Raporun tanıtım toplantısında konuşan İPM İklim 
Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, “Büyük bir sa-
nayi ülkesi olmasına karşın düşük karbonlu enerji 
sistemine geçişin öncülerinden biri haline gelen 
Almanya’nın durumuyla, enerji sistemi büyük ölçü-
de kömüre bağımlı olan ve bu bağımlılığını kararlı 
biçimde sürdüren Polonya’nın durumu hem birbir-
leriyle hem de Türkiye’yle karşılaştırıldığında, geçiş 
dinamiklerini anlamak için fikir veriyor. Bu üç ülke, 
fosil yakıtlara bağımlı bir ekonomik sisteme sahip 
olan, bu bağımlılığı süren ya da azalmakta olan ül-
keler” değerlendirmesini yaptı.

Düşük karbon için politika değişikliği şart 
Türkiye’nin hızla derinleşen karbon kilitlenme-

sinden kurtulmak için hala önemli fırsatlara sahip 
olduğuna dikkat çeken Şahin, “Toplam enerji tüketi-
minde fosil yakıt bağımlılığı yüksek olsa da özellikle 
elektrik üretimi ve ulaşım alanında gelişmekte olan 
bir ülke olmanın avantajlarını kullanabilir. Büyüyen 
elektrik üretimi alanında yenilenebilir enerji yönün-
de hızlı bir dönüşümü başarması büyük sanayileş-
miş ülkelere göre çok daha kolay” dedi.

Türkiye’de yol ve inşaat sektörünün hızla büyü-
düğünü belirten Şahin, düşük karbonlu sisteme dö-
nüşüm yönünde politika değişiklikleriyle ulaşımdan 
ve binalardan kaynaklanan salımların azalmasının 
sağlanabileceğini söyledi. Şahin, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: Türkiye kirletici gelişme yolunu at-
layarak ekolojik sıçrama yapma şansına hala sahip. 
Böyle bir siyasi tercih gelecekte büyük ekonomik ka-
yıplara neden olacak karbon kilitlenmesinden kur-

tulmayı sağlayabilir. Bu yönde bir politika değişikliği 
işletmelerin de atıl varlıklar riskinden kurtulmaları 
açısından önemli bir fırsat yaratacaktır.

Türkiye, Almanya mı olacak Polonya mı? 
“Karbon kilitlenmesinden nasıl kurtulabiliriz?” 

önerilerinin de paylaşıldığı rapor kapsamında, Şa-
hin’in Almanya, Türkiye ve Polonya karşılaştırma-
sında vurguladığı noktalar da şöyle:

 î Almanya’nın dünya ekonomisindeki büyük payı, 
enerji sistemi ve sera gazı salımları ülkenin enerji 
dönüşümünün (Energiewende) uluslararası iklim 
ve enerji politikaları açısından büyük önem taşı-
masına neden oluyor. Ayrıca Almanya’nın enerji 
yapısında yaşanan değişim düşük karbonlu bir 
ekonomiye geçiş ve karbon kilitlenmesinden ka-
çışın uygulanabilir bir örneğini oluşturuyor. Öte 
yandan, Almanya birçok zorlukla karşı karşıya. 
Kömürün elektrik üretimindeki payının yüksek ol-
maya devam etmesi ve ısınma ve ulaşım gibi di-
ğer alanlarda karşılaşılan zorluklar, Almanya’nın 
hedeflerini tutturmasını zorlaştırıyor.

 î Energiewende’nin temel amacı, Almanya’nın 
enerji politikalarını fosil yakıt ve nükleer temelli 
bir sistemden yenilenebilir enerji ve enerji verim-
liliğine dayalı düşük karbonlu bir sisteme doğru 
dönüştürmek. Energiewende dört temel üzerine 
oturuyor. 2022’ye kadar nükleer santralleri ka-
patmak, iklim değişliğiyle mücadele etmek, enerji 
güvenliğini artırmak ve rekabet ve büyümeyi he-
defleyerek sanayi politikalarını iyileştirmek.

 î Polonya’nın enerji sistemi ve elektrik üretimi bü-
yük ölçüde kömüre, özellikle de yerli kömüre ba-
ğımlı. Son 10 yıldaki yüzde 2,7’lik düşüşe karşın 
Avrupa Birliği’ndeki en büyük kömür (taş kömür 
ve linyit) üreticisi ve 2016 yılında 52,3 milyon ton 
kömür üretti. Avrupa’da çıkarılan taş kömürünün 
yüzde 72’sini üreten Polonya, dünyada Avustral-
ya’nın ardından, elektrik üretiminde en çok fosil 
yakıt kullanan ülkelerden biri.

 î Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülke-
leri arasındaki sıralamada elektrik üretiminde en 
az yenilenebilir enerji kullanan 6’ncı ülke. Kömür, 
Polonya’da enerji üretiminin yüzde 79’unu ve 
toplam birincil enerji arzının yüzde 51’ini teşkil 
ediyor. Polonya’da yenilenebilir enerji politikala-
rının gelişiminin büyük oranda kısa dönemli AB 
politikaları ile sınırlı olduğu görülüyor. Polonya’da 

Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), iklim 
değişikliği alanındaki birikimi kuvvetlendiren çalış-
malarına, “karbon kilitlenmesi” kavramıyla devam 
ediyor. Merkezin İklim Çalışmaları Koordinatörü ve 
Kıdemli Uzmanı Ümit Şahin, “Türkiye’de Karbon 
Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve 
Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif” başlıklı 
raporu, Karaköy’deki Minerva Han’da düzenlenen et-
kinlikte kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada, Türkiye, 

Almanya ve Polonya’nın enerji politikaları ve küresel 
geçiş yönelimi karşısındaki tutumları, karbon kilit-
lenmesi (carbon lock-in) kavramı üzerinden birbir-
leriyle karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırma üzerinden, 
Türkiye’nin fosil yakıtlara dayalı bir ekonomiden ve 
enerji sisteminden düşük karbona geçişi neden ger-
çekleştiremediği araştırılıyor.

Karbon kilitlenmesi: Teknolojik veya siyasi et-
kenlerin getirdiği yüksek karbon salımı araştırma 
kapsamında; karbon kilitlenmesi “bir politika ataleti” 

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzmanı 
Ümit Şahin, “Türkiye’de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile 
Karşılaştırmalı Bir Perspektif” raporunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’nin hızla derinleşen karbon 
kilitlenmesinden kurtulmak için önemli fırsatlara sahip olduğu belirtilen raporda, “Toplam enerji 
tüketiminde fosil yakıt bağımlılığı yüksek olsa da özellikle elektrik üretimi ve ulaşım alanında 
gelişmekte olan bir ülke olmanın avantajlarını kullanabilir” deniliyor. Türkiye’yi Almanya ve Polonya 
ile karşılaştıran raporda; “Türkiye, kilitlenmeden çıkabilir ancak bu şansı kullanmak için yeterli çaba 
göstermediği gibi sorunu derinleştirme yönünde politikalar izlediği gözleniyor” saptaması da yapılıyor

Türkiye, karbon kilitlenmesinden 
kurtulma şansına sahip ama... 
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enerji sektörünün fosil yakıtlardan yenilenebilir 
enerjiye yönelik bir dönüşüm geçirmesine dair, 
2030 ve 2050’ye yönelik orta ve uzun vadeli plan-
lar da dahil olmak üzere, herhangi bir planı bu-
lunmuyor.

 î Türkiye’nin enerji sistemi fosil yakıtlara, özellikle 
de doğal gaz ve kömüre dayalı. Elektrik üretimi-
nin yüzde 34’ü doğal gazdan, yüzde 31’i kömür-
den, yüzde 24’ü hidrolik enerjiden, yüzde 6’sı rüz-
gârdan, yüzde 2’si jeotermal enerjiden ve yüzde 
3’ü diğer kaynaklardan elde ediliyor. Türkiye’nin 
resmi enerji stratejisinin temelini enerji kaynağı 
ithalatını azaltmak oluşturuyor. Amaç, elektrik 
üretiminde kullanılan ithal doğal gaz ve kömürü 
azaltmak, yerli kömürle birlikte başta su olmak 
üzere rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynak-
ların payını attırmak olarak açıklanıyor.

 î Öte yandan Türkiye’nin enerji üretiminde fosil ya-
kıtların kullanımını azaltma gibi bir politikasının 
olmadığı, fosil yakıtlara verilen devlet desteğinin 
artarak devam etmesinden anlaşılabilir. Son yıl-
larda kömürün elektrik üretimindeki payı önemli 
ölçüde artmış olmasına karşın yerli kaynak kul-
lanımında önemli bir artış gözlenmiyor. Türkiye 
elektrik üretiminde yerli kömür kullanımını artır-
mayı hedeflerken, yeni yenilenebilir enerji tesis-

lerini de artırmayı ve 2023’e kadar yenilenebilir 
kaynakların (hidro dahil) payını üçte birde tutmayı 
öngörüyor. Halen elektrik üretiminde yenilenebilir 
kaynakların payı yüzde 32 civarında olduğu için 
yenilenebilir enerjide kapasite artışı hedeflen-
mekle birlikte yenilenebilir kaynakların üretim-
deki payında artış öngörülmediği görülüyor.

 î Türkiye giderek daha fazla karbon kilitlenmesi 
içine giriyor. Polonya, öteden beri karbon kilit-
lenmesi içinde olan ve bu durumu derinleştiren 
bir ülke görünümü veriyor. Almanya ise karbon 
kilitlenmesinden çıkma yoluna girdi ancak son 
yıllarda bu süreç aksadı ve yavaşladı. Hatta bazı 
yorumcular Almanya’nın da tekrar kilitlenmeye 
doğru gittiği görüşünde. Yine de bu üç ülke ara-
sında karbon kilitlenmesinden çıkma şansı en 
yüksek ülke Almanya, Polonya’nın oldukça di-
rençli olduğu görülüyor.

 î Türkiye’nin ise iki ülkenin arasında bir konumda 
yer aldığı, kilitlenmeden çıkmak için oldukça faz-
la fırsata sahip olduğu görülüyor. Buna karşın bu 
şansı kullanmak için yeterli çaba göstermediği, 
hatta tam tersine sorunu derinleştirme yönünde 
politikalar izlediği gözleniyor. Türkiye muhteme-
len bu nedenle önümüzdeki yıllarda daha fazla 
karbon kilitlenmesi içine girecektir.

Türkiye, denize kurulacak ilk rüzgar enerjisi sant-
ralini, Ege kıyılarının kuzey kesiminde veya Trak-
ya’nın Karadeniz kıyılarında inşa etmeyi tasarlıyor. 
Bu sebeple, özellikle kuzey Ege’de yoğunlaşan enerji 
tesislerimizin güvenliğini tekrar gözden geçirmenin 
tam zamanı. Bunu gerekli kılan başka ek sebepler 
de var. Türkiye’nin yoğun dış politika gündemini ve 
askeri operasyonlarını fırsat bilen Yunanistan’ın, 
Ege’de mütecaviz girişimlerini sıklaştırması ve ısı-
nan Doğu Akdeniz jeopolitiği, Ankara-Atina arasın-
daki ilişkileri olumsuz etkileyen unsurlar. Ankara’nın 
Washington ve Brüksel ile ilişkilerinin bozuk olma-
sı da Atina’nın elini güçlendiriyor. Daha fazla enerji 
yatırımının Kuzey Ege’de toplanması ise halihazırda 

Türkiye, denizde kurulacak rüzgar santralleri 
için Ege Denizi’ni düşünüyor ancak olası bir 
Yunanistan saldırısında sadece bu santralleri 
değil, Aliağa Yarımadası’ndaki enerji üretim 
tesislerini de korumak sorun yaratabilir. 
Yunanistan’ın hava ve deniz alanındaki avantajı 
Türkiye için sorun yaratıyor. Bu nedenle Kıbrıs’ta 
konuşlu Türk kolordusu, Türkiye’nin elindeki en 
büyük askeri koz olarak görülüyor... 

Ege’deki enerji tesislerimizi 
Kıbrıs’taki askerimiz koruyor

İzmir'in kuzeyindeki enerji tesisleri olası bir saldırıda Yunanistan'ın ilk hedefi olabilir
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Yunanistan hava kuvvetlerinin tehdidine açık olan 
kritik enerji altyapımızın oranını artıracak. Bu du-
rumu engellemek için Türkiye’nin elindeki en büyük 
imkan ise Kıbrıs’ta konuşlu Türk askeri.

Yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) stra-
tejisi çerçevesinde, rüzgar enerjisi projelerinin bir 
ayağı olarak tasarlanan deniz rüzgar enerjisi sant-
rallerinin, çok sayıda başka rüzgar enerjisi tesisine 
de ev sahipliği yapan Ege kıyılarında inşa edilmesi 
planlanıyor. Son yıllarda, hem ekonomik yapılabilir-
liği hızla artan hem de daha az sosyal kabul edilebi-
lirlik sorunu yaşanan deniz rüzgar enerjisi santral-
leri, giderek daha çok ilgi görüyor. Karasal alanları 
kısıtlı olan Kuzeybatı Avrupa ülkelerinin de ilgi gös-
terdiği bu projelerin birçoğunda üretim, alışılageldik 
rüzgar enerjisi santralleri kadar fasılalı değil. Bu se-
beple, elektrik enerjisi arz güvenliğine de daha çok 
katkı yapma potansiyeli taşıyor. Denizel rüzgarların 
en kuvvetli olduğu yerlerin başında gelen Kuzey Ege 
kıyıları ise zaten çok sayıda kritik enerji altyapısı te-
sisi barındırıyor; üstelik bölge coğrafyası, bu tesis-
leri Yunanistan hava kuvvetlerinin olası saldırılarına 
açık hale getiriyor.

İzmir’in kuzeyi “enerji hub”ı oldu
Aslında Türkiye ve Yunanistan, coğrafi ve kültü-

rel yakınlıkları sebebiyle, birbiriyle iyi anlaşabilecek 
iki ülke. Toplumlararası ilişkiler sempati temelinde 
yükselmeye uygun olmasına karşın devletlerarası 
ilişkilerde sıklıkla geriliyor. İlişkilerin gerginleşme-
sinin ana sebebi ise Yunanistan’ın, temeli Lozan’da 
atılmış olan Ege’deki Türk-Yunan dengesini bozma 
yönündeki fırsatçı yaklaşımı. Başta Kıbrıs meselesi 
olmak üzere, Ege Denizi’nin paylaşımına dair birçok 
meselenin oluşturduğu tehdit algısı, karşılıklı baş-
kentleri müteyakkız kalmaya sevk ediyor. Öyle ki 
Ankara, Atina’nın Ege Denizi’nde kıta sahanlığını 12 
deniz miline çıkarmasını ‘savaş sebebi’ (casus belli) 
sayacağını dahi ilan etmek zorunda kaldı.

Esasında, kısa vadede Türkiye ve Yunanistan ara-
sında bir savaş ihtimali düşük olmakla birlikte, her 
devletin ana işlevi olan güvenlik sağlama sorumlu-
luğu, bütün başkentleri olduğu gibi, Ankara’yı da en 
olumsuz senaryolara karşı hazırlıklı olmak mecbu-
riyetine hapsediyor. Güvenlik sağlamanın en kesin 
yolu, silahlı çatışma durumuna daha baştan sebebi-
yet vermemek, barışı sürdürmek. Barışı sürdürme-

şekil 1. Ege ve doğu akdeniz’de durum (kaynak: tEnVa)

nin en basit yolu ise caydırıcılığa (deterrence) sahip 
olmak. Bu durum, uluslararası ilişkiler disiplininde, 
“Hazır ol cenge, ister isen sulh-ü salah” (Si vis pa-
cem, para bellum) şeklinde özetleniyor. 

Mevcut durumda, özellikle İzmir’in kuzeyinde yer 
alan Petkim Yarımadası (Aliağa Yarımadası), enerji 
sektörü açısından Türkiye’nin en önemli bölgeleri 
arasında yer alıyor. (Şekil 1). Yarımadada ve etra-
fında yer alan önde gelen tesisler arasında Tüpraş 
Aliağa Rafinerisi, Star Rafinerisi, Ege Gaz LNG ter-
minali, Petkim Limanı, Türkiye’nin ilk FSRU terminali 
gibi tesisler bulunuyor. Ayrıca birçok gaz şirketinin 
altyapı tesisleri de bu bölgede. Kaba bir tahminle, 
bölgedeki sadece enerji altyapısı yatırımının dahi 
15-20 milyar dolar arasında ekonomik değere sahip 
olduğu söylenebilir.

Türkiye’nin eli Yunanistan’a göre daha zayıf
Bu tesislerin, ekonomik değere ek olarak, yük-

sek stratejik değer taşıdıkları da ayrı bir gerçek. İşte 
tam da bu sebeple, Türkiye ve Yunanistan arasında 
vuku bulacak bir çatışma durumunda, bu tesislerin 
Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin hedef alacağı ilk 
yerler arasında olması muhtemel. Yunanistan, kır-
mızı bölgede yer alan kritik enerji altyapısını ani bir 
saldırıyla hedef alarak, Türkiye’ye büyük ekonomik 
ve stratejik zarar verebilir. Yunanistan hava üsleri-
nin Türkiye anakarasına ve kritik enerji altyapısına 
yakınlığı sayesinde Yunanistan Hava Kuvvetleri, bu 
tesisleri dakikalar içinde vurup kendi savunma sa-
halarının güvenliğine dönebilecek imkana sahip. Yu-
nanistan hava sahası, MIM-23 Hawk gibi daha basit 
sistemlerin yanı sıra S-300 ve Patriot gibi gelişmiş 
sistemlerce de korunuyor. Türkiye’nin ise yeterli 
hava savunma sisteminin olmadığı (ve olmasının 
engellendiği) gerçeği bu resme eklendiğinde, Anka-
ra’nın Atina’yı böyle hamlelerden caydıracak Ege’de 
önemli bir kozunun olmadığı görülüyor. 

Dahası, Yunanistan anakarasıyla Türkiye arasın-
daki yaklaşık yarım saatlik uçuş uzaklığı ve Türki-

ye’ye yakın Yunanistan adalarında Atina açısından 
hayatiyet taşıyan hedeflerin olmaması dolayısıyla, 
Türkiye’nin eli mütecavizlere cevap verme anlamın-
da da zayıf. İki ülke arasındaki kara bağlantısının ya-
pısı, Türk Kara Kuvvetleri’nin hızlı karşılık verme ka-
biliyetlerini kısıtlarken, Yunanistan deniz sahasının 
genişliği ve derinliği, Türk deniz gücünün de mutlak 
üstünlük kurmasını imkansız kılıyor. Ayrıca muhte-
mel bir savaş durumunda, Washington başta olmak 
üzere uluslararası aktörlerin olaya müdahil olarak 
çatışmayı durduracağı, bu sebeple Türkiye’nin, ye-
terli karşılık veremeden masaya oturmak zorunda 
kalacağı ve muhtemelen uğradığı büyük zararı telafi 
etme şansı da bulamayacağı kesinlik derecesinde 
söylenebilir.

Bu sebeple, Türkiye’nin Yunanistan’a etkili karşı-
lık vermekte kullanabileceği tek kabiliyeti, Kıbrıs’ta 
konuşlu kolordusu. Yunanistan ve Türkiye arasındaki 
bir silahlı çatışmada, Türk kuvvetleri Kıbrıs’ın güne-
yini de kontrol altına alabilir; böylece Ankara, Ati-
na’ya, kabul edilemez bir maliyet yaratabilir. Bu açı-
dan, Kıbrıs’taki Türk askeri, Yunanistan’ın ‘ilk vuruş’ 
(first strike) kabiliyetine karşı bir nevi ‘cevabi vuruş’ 
(second strike) niteliği taşıyor. Türkiye, özellikle Ku-
zey Ege’deki kritik enerji altyapısı yoğunluğunu artı-
racaksa bu meseleleri ve Doğu Akdeniz’deki denge-
yi muhakkak göz önünde bulundurmalı. Kıbrıs’taki 
Türk askeri varlığı, sadece Kıbrıs’ın güvenliği veya 
Doğu Akdeniz denklemi için değil, Ege’deki kritik 
enerji altyapımızın güvenliği açısından da önemli. Kı-
saca, hem Ege’deki Türk-Yunan dengesinin garantisi 
hem de Ege’deki kritik enerji altyapısı tesislerimizin 
güvenliği, Kıbrıs’taki Türk askeri varlığına dayanıyor. 

Not: Konu hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: 
Mustafa Kibaroğlu, “Ege-Doğu Akdeniz Denkleminde 
Kıbrıs’ın Stratejik Konumu ve Annan Planı”, Mülkiye 
Dergisi, Sayı 242, s. 85-94; Mustafa Kibaroğlu, “Tur-
key’s Deterrent”, The Bulletin of the Atomic Scientists, 
Cilt 55, Sayı 2.

Türk ve Yunan askerleri sık sık Ege Denizi'nde karşı karşıya geliyor
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özellikle yeniden başkan seçilen Anastasiadis’in 
destekçileri nezdinde büyük bir sevinçle karşılandı. 
Bu gelişmeler ülkemiz basınında da; Rumların çok 
büyük kaynaklar bulduğu, fakat o bölgede Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs’ın da hakkı olduğu, küresel enerji denk-
leminde rotanın bu keşifle Doğu Akdeniz’e çevrildiği 
gibi yorumlarla yer buldu. 

Peki, işin aslı nedir? Gelişmeler ve bu keşif 
nasıl yorumlanmalı?

Bu hususun 3 farklı bakış açısıyla yorumlanması 
gerekli; bunlar:
1. Gerçek anlamda Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs’ın de-

niz alanları ihlal edildi mi?
2. Yapılan keşif açıklaması teknik & ekonomik an-

lamda ne ifade ediyor?
3. Bu keşif neticesinde Doğu Akdeniz’de ne değişti ve 

bu değişikliklerin küresel arenada anlamı nedir?

Türkiye’nin deniz alanları ihlal ediliyor 
Gerçek anlamda Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs’ın 

deniz alanlarının işgal edilip, edilmediğine aşağıdaki 
1 numaralı harita incelenerek bir yaklaşımda bulu-
nulursa;

Not: Haritada yeşil renk ile gösterilen alan Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Tür-
kiye’nin deniz arama ruhsatlarını gösteriyor. Sarı 
alanlar ise Güney Kıbrıs’ın kendisine ait olduğunu 
iddia ettiği ve faaliyete başladığı ya da başlamayı 
planladığı ruhsatlarını gösteriyor. 6 numaralı ruhsat 
alanının bir kısmı fark edileceği üzere (BM’ce onaylı) 
Türk deniz alanlarının içerisinde kalıyor. Bu sebeple 
zaten otomatik olarak, Güney Kıbrıs tarafından ilgili 
şirketlere verilen sözde ruhsat da geçersiz oluyor. 

 î ENI tarafından açılan ve gaz keşfi açıklanan Caly-
pso 1 kuyusu aslında Türkiye’nin iddia ettiği deniz 
alanının biraz dışında kalıyor. Lakin ilgili sonda-
jın yapıldığı arama ruhsatı, Türk deniz alanlarını 
ihlal ediyor. Bu sebeple ilgili ruhsat geçersizdir. 
 î Kuzey Kıbrıs açısından yaklaşıldığında ise Güney 
Kıbrıs’ın hak iddia ettiği (Türkiye deniz alanlarına 
girmeyen) bütün bölgelerde, ruhsatlarda, alan-
larda ve hatta kanıtlanmış tek keşif olan Afrodit 
sahasında aslında hukuken Kuzey Kıbrıs’ın da 
hakkı bulunuyor. Ortada bir paylaşım ve hukuki 
bir statü anlaşması olmadığı müddetçe de Gü-

8 Şubat 2018 tarihinde ENI Kıbrıs Ofisi, Total 
ile ortak olduğu Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne 
ait olan 6 numaralı deniz arama bloğu (& 
Herodotus isimli basen) içerisinde yer alan 

Calpyso isimli yapıyı araştırmak ve test etmek amaçlı 
açtıkları arama (wildcat) kuyusu neticesinde:

 � “Saipem 12000” isimli sondaj gemisiyle, 2 bin 74 
metre su derinliğindeki ve 3 bin 827 metre toplam 
derinlikteki sondajı 35 günde, 27 Aralık 2017 tari-
hinde başarı ile tamamladıklarını,
 �Sondaj neticesinde elde ettikleri bulgulara dayanarak:
 �Mısır’daki Zohr sahasının jeolojik karbonat uzanı-
mının bu alana kadar yayılım gösterdiği,

 �Bu kapsamda Kratese ve Miosen karbonatlarında 
gaz keşfi yaptıkları,
 �Özellikle Kratese zamanlı formasyonun rezervuar 
parametrelerinin umutlandırıcı olduğu,
 �Yerinde gaz miktarı tahminlerinin mevcut veriler 
ışığında 6-8 tcf (yani 170-220 bcma) aralığında ol-
duğu,
 �Tespit kuyularının da açıldıktan sonra net bir kanı-
ya varılabileceği,
 �Elde ettikleri gazın yüzde 99 oranında metan ve 
etandan müteşekkil “kuru gaz” kategorisinde ol-
duğu,
açıklamalarını yaptılar. Söz konusu açıklamalar, 

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler 
nasıl yorumlanmalı?

harita 1: calypso 1 keşfi ve bölgede İlgili ruhsat alanları

 KONUK YAZAR   
Oğuzhan Akyener
TESPAM Başkanı
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ney Kıbrıs’ın ilgili alanları tek başına sahiplenme 
hakkı bulunmuyor. 
 î Bu sebeple hangi koşullar altında olursa olsun, 
Güney Kıbrıs ile masaya oturarak, onların dağıt-
tığı arama ruhsatlarına müdahil olan şirketler 
aslında Kuzey Kıbrıs’a yönelik hak ihlalinde bu-
lunuyor. 
 î Bunun yanı sıra 6 ve 7 numaralı ruhsatlarda ise 
Kuzey Kıbrıs’ın yanı sıra Türkiye’nin deniz alanla-
rını dahi ihlal etme durumu göze çarpıyor. 
 î Böyle bir durumda Türkiye’nin gerekirse silahlı 
kuvvetleriyle duruma müdahale etme hakkı do-
ğuyor. 
Güney Kıbrıs ve ilgili şirketlerce hali hazırda ya-

pılan sınır ihlallerine ek olarak, 
 î ENI 3 numaralı blokta mart sonuna kadar Soupia 
1 (buna Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca mü-
dahale edildi), 
 î 8 numaralı blokta da yıl sonuna kadar Eratosthe-
nes South 1, 
 î Exxon (Katar Petroleum’un ortaklığı ile) ise 10 
numaralı blokta Delphyus 1 adlı arama kuyuları-
nın sondajlarına başlamayı planlıyor. 
1 numaralı harita tekrar incelendiğinde, bu son-

daj planlarının da Kuzey Kıbrıs’ın haklarını ihlal etti-
ği görülecek. Türkiye’nin (3 numaralı ruhsattaki son-
daja müdahale ettiği gibi) şimdiden diğerleri için de 
bu konudaki önlemlerini alması gerekiyor. 

Yapılan keşfin değerlendirilmesi 
Deniz alanlarının ihlali konusu netleştirildikten 

sonra, yapıldığı iddia edilen keşifle ilgili açıklamalar 
teknik ve ekonomik açılardan değerlendirilirse;

 �Öncelikle yerinde gaz miktarı olarak iddia edilen 
rakam, bu aşamada güvenilir ve tutarlı değildir. 
 �Aslında açıklamalarda yer aldığı üzere, bu husu-
sun netlik kazanması için yeni tespit niteliğinde 
sondajlar yapılması gerekli. (Bunların yapılıp, ya-
pılamayacağı zamanla netlik kazanacaktır.) 
 �Bölgede Zohr, Afrodit, Leviathan gibi sahalar-
la ilgili ilk keşif açıklamaları yapıldığında ortaya 
konan kaynak potansiyellerinin zamanla yeni ça-
lışmalar neticesinde yarısına kadar düşürüldüğü 
dikkate alınırsa, ortaya atılan mevcut yerinde gaz 
rakamlarının da düşeceği tahmini yapılabilir. 
 �Zaten dikkat edilirse, ortaya konan rakamlar ye-
rinde gaz miktarı tahminlerini ifade ediyor. Yani 
ekonomik ve teknik olarak üretilebilecek olan, ka-

nıtlanmış rezerv rakamları ile ilgili bir açıklama 
bulunmuyor. 
Şimdi bazı varsayımlarda bulunarak;
Açıklama kapsamında ifade edilen rakamın orta-

sında bir değer kabul edilse, yani yerinde gaz mik-
tarı 200 bcm olsa, burada da (diğer yakın sahalarda 
olduğu gibi) yeni verilerle bu rakamın yüzde 30 ci-
varında düşeceğini varsayılsa, geriye kalan miktarın 
da ekonomik ve teknik koşullarla (kuru gaz olduğu 
da dikkate alınarak) yüzde 80’inin sağılabilme po-
tansiyeli olduğu kabul edilse geriye 112 bcm mikta-
rında bir rezerv kalacak. 

Fakat aslında yapılan bu hesaplamaya dahi; 1 
numaralı harita tekrar incelendiğinde, Calypso 1 
sondaj lokasyonu ile Zohr sahası arasında kalan 11 
numaralı ruhsatta açılan sondaj neticesindeki ve-
riler dikkate alındığında, daha kötümser bir yakla-
şımda bulunmak gerektiğini gösteriyor. Hatırlatmak 
gerekirse, 12 Eylül 2017 tarihinde de 11 numaralı 
blokta Total’in operatörlüğünde, Onesiphoros pros-
pekti üzerinde açılan kuyunun sonuçlarına yönelik 
yapılan açıklamada; Zohr sahasındaki petrol sistemi 
ve yapısal uzantıların tespit edildiği fakat tahmini re-
zervin 0,5 tcf’ten (14 bcm) az olduğu ifade edilmişti. 
Bu da sürece daha fazla şüphe ile yaklaşılması ge-
rektiği anlamına geliyor. 

Ayrıca bölgede potansiyelin doğu ve sonrasında 
kuzey yönünde artış gösterdiği biliniyor. Yani po-
tansiyel İsrail’e oradan da Lübnan’a doğru büyüyor. 
(Kaynak: Doğu Akdeniz Gaz Politikaları, Oğuzhan Ak-
yener, TENVA, 2017, s.31)

Yine de:
 î Yeni veriler ışığında eski yorumların güncellen-
mesi gerektiği, 
 î Borsaya kota bir şirket olsa da, ENI’nin bu husus-
ta gerçekçi rakamlar ortaya koyarak, siyasi rant-
tan kar elde etme gibi bir strateji izlemeyeceği,
 î Yapılan tahminlerin ve ortaya koyulan verilen 
yukarıdaki senaryoda olduğu kadarı ile tutarlı 
olduğu 
gibi kabuller ışığında yukarıdaki rezerv rakamla-

rı değerlendirildiğinde; ortaya Afrodit ile hemen he-
men aynı büyüklükte bir rezeve sahip olan bir yapı 
çıktığı görülebilecektir. Yani bu durumda, Afrodit’in 
olduğu gibi bu saha da o derece büyütülebilecek bo-
yutta değildir. Gelecek sayıda Afrodit sahasını ayrın-
tılı olarak inceleyeceğiz. 

Şubat ayının başlangıcında Brent tipi petrolde 
70 dolar /varil seviyelerinden giriş yapan fiyatlar, ay 
boyunca inişli-çıkışlı bir grafik seyrettikten sonra ay 
sonunda hemen hemen 63 dolar /varil seviyelerine 
kadar geriledi. WTI tipi petrolde ise aybaşında 66 do-
lar /varil seviyeleri göze çarparken, yine ay boyunca 
inişli-çıkışlı bir seyirden sonra ay sonunda 61 usd/
varil seviyeleri görüldü.

Grafik 1: şubat 2018 brent petrol Varil Fiyatları

Petrol varil fiyatlarının Şubat 2018 ayına başlangıç 
ve bitiş değerleri karşılaştırıldığında ayı kayıpla 
tamamladığı görülüyor. Şubatın ilk yarısında 
fiyatlarda gözle görülür derecede bir düşüş 
yaşanırken, ikinci yarıda fiyatlar biraz toparlansa da 
ay sonunda tekrar düşüş eğilimine girdi

Şubatta yaşanan petrol 
fiyatlarındaki hareketlilik aşağı yönü 
işaret ediyor
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Aşağıdaki grafikler (Grafik 1 ve Grafik 2) Brent 
tipi petrol ve WTI tipi petrolün Şubat 2018 fiyat sey-
rini gösteriyor. Şubat ayının başlangıcından bitişine 
kadar fiyatların durumu bu iki grafikte görülebilir.

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 
Şubat 2018 başlangıcında toplam kule sayısı 759 
iken Şubat 2018 sonunda bu rakam, 799’e çıktı. Bu 
verilere göre Şubat 2018 içerisinde kule sayısında 
40 adet artış görüldü. Bu durum ABD ham petrol 
sektöründeki faaliyetlerin ciddi oranlarda artıyor ol-
duğunun en büyük göstergelerinden biri...

Grafik 3 ise ABD Enerji Enformasyon İdaresi ta-
rafından açıklanan Şubat 2018’de ABD ham petrol 
stok durumundaki değişim verisini içeriyor. Grafik 
dikkatlice incelendiğinde Şubat 2018’de stoklar ilk 
hafta 1 milyon 895 bin varil, ikinci hafta 1 milyon 
841 bin varil artarken üçüncü hafta 1 milyon 616 bin 
varil azalmış ve son hafta 3 milyon 19 bin varil arttı. 
Toplama bakıldığında da şubat ayında stoklardaki 
artış göze çarpıyor. Bu artış fiyatlarda gözlenen dü-
şüşün sebepleri arasında gösteriliyor. 

 4 numaralı grafik ABD haftalık ham petrol 
üretim verisini içeriyor. Buna göre Şubat 2018 bo-
yunca üretim değerleri 10,251 milyon varil/gün se-

viyelerinden 10,283 milyon varil/gün seviyelerine 
kadar yükselmiş. ABD ham petrol üretim seviyele-
rinde devam eden artış aynı zamanda faaliyetlerin 
ne denli artmakta olduğunun göstergelerinden de 
birisidir. Bu durum, ABD ham petrol üretim seviye-
leri için söylenen 11 milyon varil/gün tahminlerinin 
çok da zor olmadığının, hatta tahmin edilenden de 
daha önce bu seviyelere çıkılabileceğinin işaretleri 
olarak da kabul edilebilir. Yüksek petrol fiyatlarının 
ABD kaya gazı/petrolü alanındaki faaliyetlerin kar-
lılık oranlarını yatırım yapılabilir seviyelerde tutma-
sıyla birlikte üretim miktarlarının daha da artması 
olası görünmektedir. 

Sonuç olarak petrol varil fiyatları, Şubat 2018 
geneline bakıldığında ayı büyük kayıplar vererek 
tamamladı. Ayın ilk iki haftasında üretim ve stok 
miktarlarında yaşanan artışla birlikte fiyatlar-
da büyük oranda düşüş gözlendi. Üçüncü haftada 
ise stoklarda ve üretimde görülen düşüş fiyatların 
yükselmesi yönünde etki etti. Fakat son hafta üretim 
ve stok verilerinde görülen artış, bu yükselişin kısa 
süreli olmasını ve tekrar fiyatlarda düşüş eğiliminin 
başlamasını tetikledi. 

Petrol varil fiyatlarının yükselmesi ABD ham 

Grafik 2: şubat 2018 Wtı tipi petrol Varil Fiyatları

petrol sektöründe, özellikle de kaya gazı/petrolü 
alanında, faaliyetlerin artmasına, bu durum da ham 
petrol seviyelerinin ve ham petrol stok miktarının 
yükselmesine sebep oldu. Böylece bir süre sonra 
fiyatlar gerilemeye başladı. Bazı analistlere göre, 
fiyatlardaki bu iniş-çıkış durumlarının kısa süreli 
olarak bir kısır döngüye dönüşme olasılığı mevcut. 
Bu kısır döngüden çıkabilmek ise OPEC önderliğinde 
sürdürülen petrol üretim kısıtlaması anlaşmasının 
şartlarında yaşanacak radikal değişikliklere ya da 
ABD ham petrol sektöründeki mevcut karlılık sevi-
yelerinin değişmesine bağlı görünüyor. 

Tam da bu noktada ABD kaya gazı/petrolü sek-
töründen gelen karlılık sınırının 60 dolar /varilden 
daha da aşağı seviyelerine indiğine dair haberler, 
petrol varil fiyatlarının geleceği açısından hayati 
bir önem arz taşıyor. Geliştirilen yeni teknolojilerin 

üretim maliyetlerini düşürdüğü ve artık daha düşük 
seviyelerden kar elde edilebileceği fiyatların yüksel-
mesinin önünde büyük bir engel olarak görülebilir. 
Nitekim fiyatlar daha da aşağı düşse dahi kaya gazı/
petrolü alanında yatırım yapmak halen karlı olacağı 
için ABD ham petrol üretimi ve stok miktarları art-
maya devam edecek. Bu durum da yüksek petrol fi-
yatları kavramını tehdit etmeyi sürdürecek. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda önü-
müzdeki günlerde, OPEC tarafından yapılan anlaş-
mada yeni gelişmeler olmayacağı varsayıldığında, 
brent petrolde 65-70 dolar /varil seviyeleri arasında 
ve WTI tipi petrolde 60-65 dolar/varil seviyeleri ara-
sında iniş-çıkışlar yaşanması olası görünüyor. İlerle-
yen tarihlerde ise petrol varil fiyatlarının yönünü bu 
seviyelerden de aşağı çevirmesi sürpriz olmayacak. 

Grafik 3: şubat 2018 abd haftalık ham petrol stok değişimi

Grafik 4: şubat 2018 abd haftalık ham petrol üretimi
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“Siber güvenlik, şirket stratejisinin ayrılmaz 
bir parçası olmalı”

Teknolojik ilerlemelerin etkisiyle radikal bir dönü-
şüm sürecinde olan enerji dağıtım sektörü şirketleri 
için içerisinde faaliyet gösterdikleri dijital ortamın 
haritasını çıkarmak gittikçe zorlaşıyor. Araştırmada; 
enerji değer zincirinin daha da çok parçalı bir yapıya 
sahip olmasıyla birlikte mikro şebekeler ve dağıtıl-
mış enerji kaynaklarındaki yükselişin enerji dağıtım 
sektöründe risklerin anlaşılması ve yönetimini güç-
leştirdiği vurgulanıyor. Artan güvenlik tehditlerine 
rağmen, katılımcıların yüzde 85’i şirketlerinde dü-
zenli olarak kriz senaryolarını test eden ve olası bir 
siber güvenlik ihlalinin ardından etkin kriz yönetimi 
sağlayacak bir program olmadığını ifade ediyor.

“Dijital ekosistemin genişlemesi, enerji dağıtım 
sektörü firmalarını daha yoğun ve karmaşık, daha 
da önemlisi kritik öneme sahip fonksiyonları aksa-
tabilecek siber saldırılarla karşılaşma riski taşıyor” 
diyen EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş 
konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Enerji dağıtım sektörü şirketleri her ne kadar si-
ber güvenlik konusunda geçtiğimiz yıllarda kayde-
dilen ilerleme ile birlikte tehditler konusunda daha 
güvende hissetseler de araştırma sonuçları daha 
gelişmiş ve hedefli saldırılarla baş etmede yeter-
siz olduklarına işaret ediyor. Siber tehditlere karşı 
dirençli bir yapı oluşturulmasında şirketlerin önce-
likle kurum genelinde benimsenen kapsamlı bir risk 
yönetimi stratejisine sahip olmaları gerekiyor. Siber 
güvenlik yönetim stratejisinde, karmaşıklaşan teh-
ditler karşısında çok katmanlı bir yaklaşım ile ha-
reket edilmesi ve başarısı kanıtlanmış öncü uygu-
lamaların kullanılması önem taşıyor. Diğer taraftan 

şirketlerde güvenlikten sorumlu yetkililerin endişe 
duydukları konuları üst düzey yönetime taşıma ka-
biliyetlerinde eksiklik olduğunu gözlemliyoruz. Bu 
da risklerin azaltılmasını sağlayacak yatırımların 
yapılması önünde engel teşkil ediyor. Dolayısıyla 
siber güvenlik konusunun genel şirket stratejinin 
ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmasına ihtiyaç 
duyulduğunu gösteriyor.”

ŞİRKETLERİN YÜzDE 23’ÜNDE 
GÜVENLİK OPERASYON MERKEzİ YOK

Araştırma sonuçlarına göre; enerji dağıtım sektörü şir-

ketlerinin yalnızca yüzde 6’sı (2017’de yüzde 19) mev-

cut stratejilerinin bilgi güvenliği üzerindeki etkilerini 

tam anlamıyla gözden geçirdiklerini ve risk yönetim 

modellerinin siber tehditleri ve kırılganlıkları kapsa-

dığı ve takip ettiğini ifade ediyor. Bununla birlikte ka-

tılımcıların yaklaşık dörtte biri (yüzde 23) halen bir gü-

venlik operasyon merkezlerinin olmadığını belirtiyor.

Bütçe kısıtları siber saldırılardan korunma önünde en-

gel teşkil ediyor

Araştırmaya katılan enerji dağıtım sektörü şirketleri-

nin yüzde 44’ü, bütçe sınırlamalarını siber saldırılara 

karşı korunmada ciddi bir engel olarak görüyor. Katı-

lımcıların yaklaşık üçte biri (yüzde 29) yönetimin arzu 

ettiği risk toleransı seviyesine ulaşılabilmesi için büt-

çede yüzde 25’ten yüksek bir artış gerçekleşmesi ge-

rektiğini söylerken, yalnızca yüzde 9’u gelecek 12 aylık 

dönemde böyle bir artış gerçekleşmesini bekliyor.

Siber güvenlik, dijitalleşmenin getirdiği ve her 
sektörü tehdit eden bir olgu. Son yıllarda özellikle 
enerji sektörünü hedef alan siber saldırılar, bu alan-
daki çalışmaların hızlanmasına neden oldu. Birçok 
ülke enerji güvenliğini siber saldırılardan korumak 
için devlet düzeyinde girişimlerde bulunuyor. Tür-
kiye de bu alanda çalışmalar yapıyor, geçtiğimiz yıl 
çeşitli kurumların bir araya gelerek oluşturduğu 
çalışma grupları bu alanda atılan ilk adımlar oldu.  
Tüm bu girişimlere karşın araştırmalar, maalesef 
alınan önlemlerin güvenliği sağlamaya yeterli olma-
dığını söylüyor. Danışmanlık şirketi EY’nin bu alan-
da hazırladığı Küresel Bilgi Güvenliği 2017-18 adlı 
araştırmanın sonuçlarına göre; enerji dağıtım sektö-
rü firmalarının tamamı siber güvenlik sistemlerinin 
şirket ihtiyacını karşılamadığını belirtiyor. Katılımcı-
ların yüzde 85’i şirketlerinde düzenli olarak kriz se-
naryolarını test eden ve olası bir siber güvenlik ihla-
line karşı etkin kriz yönetimi sağlayacak bir program 
olmadığını ifade ediyor.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, bu 
yıl 20’ncisini gerçekleştirdiği Küresel Bilgi Güvenliği 
2017-18 Araştırması’nın (Global Information Security 
Survey-GISS) enerji dağıtım sektörüne ilişkin sonuç-
larını açıkladı. Dünya genelinde yaklaşık bin 200 bü-
yük ölçekli şirket yöneticisinin anket yoluyla katılımı 
ile hazırlanan araştırma, farklı sektörlerden şirketle-
rin günümüzün dijital ekosisteminde siber güvenlik 
tehdit ve saldırılarına karşı yaptıkları hazırlık ve yatı-
rımlar ile ilgili çarpıcı bulgular ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre; enerji dağıtım sek-
törü firmalarının tamamı siber güvenlik sistemleri-
nin şirket ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade ediyor. 
Bununla birlikte enerji dağıtım sektörü şirketlerinin 
yüzde 58’i dijital ekosistemin takip edilmesi veya 
izlenmesi konusunda güçlük yaşanacağını öngörü-
yor. Araştırmada, dijital ekosistemin takip edilmesi 
konusunda güçlük çekileceği beklentisinin tüm sek-
törler genelinde yüzde 36 ile enerji sektöründen ol-
dukça düşük olduğuna dikkate çekiliyor.

Enerji dağıtım sektöründe 
“siber korku” güçleniyor

Dünya genelinde 1.200 büyük enerji 
dağıtım şirketi yöneticisinin katıldığı 
Küresel Bilgi Güvenliği 2017-18 
araştırması, enerji dağıtım şirketlerinin 
siber saldırılara hazır olmadığını ortaya 
koyuyor. Katılımcıların yüzde 85’i 
şirketlerinde kriz yönetimini sağlayacak 
bir program olmadığını söylüyor
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▶ Enerji dağıtım sektöründe “siber korku” güçleniyor ARAŞTIRMA   
Z. Işık Adler 



Özelleştirmeleri: Şirket Değerlerinin Analizi” adlı 
çalışmada Enerjisa şirketleri için öngörülen değerle 
halka arz sonucu oluşan değer arasında bir karşı-
laştırma yapılması imkanı doğdu. Söz konusu ça-
lışma, teorik değer tespiti amaçlı olarak senaryolar 
bazında ve özelleştirme dönemi şartlarını esas alı-
narak yapıldı. 

Enerjisa dağıtım ve görevli tedarik şirketleri top-
lamı için senaryolar bazında öngörülen değerler 
şöyleydi: (Dolar değerler ve TL karşılıkları, kur özel-
leştirme dönemini yansıtıyor, şirketler TL cinsi gelir 
elde ettiğinden dolayı dolar cinsi değerlerin sadece 
gösterge niteliğinde olduğu düşünüldü.)

Çok basitçe, özelleştirme tarihinden sonra işlet-
me hakkı devir süresi sonuna (lisans süresi sonuna) 
kadar kalan değeri doğrusal kabul edilerek ve ilgili 
oldukları dönemdeki TÜFE esas alınarak güncelle-
me yapıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkıyor: (Baş-
kent 2036, AYEDAŞ ve Toroslar 2042 yılına göre)

Halka arz edilen hisse adedi kullanılarak kötü se-
naryoda 3,63 TL, baz senaryoda 5,65 TL ve yüksek 
senaryoda 7,35 TL fiyata ulaşılıyor. 

Özelleştirme sonrası dönemde sektörde yaşanan 
değişimlerin baz alınan döneme kıyasla daha olumlu 
olması dikkate alındığında, bir başka deyişle kötüm-
ser değil bilakis baz senaryoya göre daha iyimser 

olunması gereken şartlar ortaya çıktığı değerlendi-
rildiğinde (III. Uygulama Dönemi için onaylanan ve 
daha sonra revize edilen getiri oranı, yüksek senaryo 
varsayımlarına daha yakın onaylanan yatırım tavan-
ları, net kâr marjı vb.) baz ve yüksek senaryo ortala-
ması olarak 6,50 TL fiyatı elde ediliyor. 

Sonuç olarak,  bu yazıda oldukça basitleştirilmiş 
bir yaklaşımla ele alınmış olsa da Enerjisa halka ar-
zında ortaya çıkan 6,25 TL hisse fiyatının, daha önce 
“Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Özelleştirmele-
ri: Şirket Değerlerinin Analizi” çalışmasında hesap-
lanan teorik değerle uyumlu olduğu ortaya çıkıyor. 
Kuşkusuz değerleme her zaman belli bir öznelliğe 
sahiptir. Bununla birlikte, teorik değer ile gerçekle-
şen değer arasında izahı mümkün olmayacak kadar 
büyük farklar oluşmaması da makul bir beklentidir.

NOT: Bu yazıda yer alan bilgi, yorum ve değer-
lendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değil-
dir. Gerek bu yazıdaki, gerekse bu yazıda kullanılan 
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yazıdaki 
bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/
veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/
veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, ma-
nevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa ol-
sun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar-
lardan dolayı yazar ve yayıncı sorumlu tutulamaz.

Enerjisa Üretim A.Ş.; Ankara, Zonguldak, Kas-
tamonu, Kırıkkale, Karabük, Bartın ve Çankı-
rı illerini kapsayan Başkent bölgesinde faa-
liyet gösteren Başkent EDAŞ’a 2009 yılında 

1.225 milyon dolar, İstanbul ilinin Asya yakasındaki 
ilçeleri kapsayan AYEDAŞ’a 2013 yılında 1.227 mil-
yon dolar ve Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osma-
niye ve Kilis illerini kapsayan Toroslar EDAŞ’a 2013 

yılında 1.725 milyon dolar teklif ederek özelleştirme 
ihalelerini kazanmıştı. (Dağıtım ve perakende satış 
şirketleri toplamı) 

2018 Şubat ayında gerçekleştirilen Enerjisa hal-
ka arzı sonrasında (halka arz edilen Enerjisa Ener-
ji A.Ş.’nin faaliyetleri sadece dağıtım ve perakende 
elektrik satış faaliyetlerini kapsıyor), 2015 yılında 
yayımlanan “Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış 

Enerjisa halka arzı üzerine 
bir değerlendirme

TENVA Yayınları’ndan 2015 yılında çıkan “Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Özelleştirmeleri: Şirket 
Değerlerinin Analizi” adlı çalışmaya göre, Enerjisa’nın halka arzında oluşan fiyat, daha önce yapılan 
teorik hesaplamaya uygun görünüyor... 

 DOLAR KUR DÜŞÜK BAZ YÜKSEK
AYEDAŞ 1,8 565.855.260 920.322.848 1.205.600.276

BAŞKENT 1,23 554.068.208 824.616.305 1.097.948.374

TOROSLAR 1,8 871.519.247 1.345.137.747 1.720.463.769

 TL    DÜŞÜK BAZ YÜKSEK
AYEDAŞ   1.018.539.468 1.656.581.126 2.170.080.497

BAŞKENT   681.503.896 1.014.278.055 1.350.476.500

TOROSLAR   1.568.734.645 2.421.247.945 3.096.834.784

KALAN DEĞER

AYEDAŞ 878.051.266 1.428.087.178 1.870.759.049

BAŞKENT 479.576.816 713.751.224 950.335.315

TOROSLAR 1.352.357.452 2.087.282.711 2.669.685.159

KALAN DEĞER  330,75 TÜFE    

AYEDAŞ 1.305.590.074 2.123.448.274 2.781.664.968

BAŞKENT 985.829.905 1.467.204.583 1.953.532.662

TOROSLAR 1.997.642.925 3.083.242.180 3.943.541.451

TOPLAM (TL) 4.289.062.904 6.673.895.037 8.678.739.081
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▶ Enerjisa halka arzı üzerine bir değerlendirme KONUK YAZAR   
Hasan Alma 



sınırlandırmayın. Belki de ilk bulduğunuz fikir, en iyi fi-
kir olmayabilir. Farklı fırsatlara açık olun. Tim Hurson’ın 
“üç üç konseptini” duydunuz mu? Yazar, “Think Better” 
isimli kitabında ilginç bir beyin fırtınası yöntemi ortaya 
koyuyor. Düşünün ki yeni belirlediğiniz hedef için 60 fikir 
türettiniz. Bu fikirleri üç gruba ayırdığınızda ilk 20 fik-
rin değişik bir bakış açısı sunmakta zorlanacağını, ikinci 
gruptaki 20 fikrin daha değişik bir bakış açısı sunacağını, 
son gruptaki 20 fikrin ise en alışılmadık bakış açılarını 
sunacağını gözlemleyebilirsiniz.

4. Dikkat kesilin
Yaratıcılık, bilinçsizce gerçekleşen bir süreç değildir. 

Gözlem yapmalı, bilgi toplamalı ve farklı bakış açıların-
dan gelen bilgileri deneyimlemelisiniz. Her bir detaya 
dikkat kesildiğinizde, daha yaratıcı bir şekilde harekete 
geçebilirsiniz.

5. Çevrenizi yaratıcılıkla doldurun
Mekan değiştirdiğinizde zihninizin daha farklı işledi-

ğini fark ettiniz mi? Her bir mekanın sizi etkileyen ken-
dine has bir enerjisi vardır. Fikir üretmeye başlamadan 
önce, etrafınızı çevreleyen şeylerin yaratıcılığınızı baskı-
lamadığından emin olun. Çalışma alanınız dağınık mı? 
Etrafınızda dikkatinizi dağıtacak şeyler var mı? Görsel 
zevkinizi bozacak bir ortamda mısınız? Yaratıcılığınızı 
besleyecek şekilde çevrenizi kişiselleştirmelisiniz. Yara-
tıcı olmak için kendinizi bir odaya kapatıp günlerce ilham 
perisinin gelmesini beklemeyin. Arada dışarı çıkın, yürü-
yüşler yapın, düşünme ve hissetme şeklinizi değiştirin.

6. Kendinize engeller koyun
İster inanın, ister inanmayın ama engeller yaratıcı-

lığı artırıyor. Bir roman yazdığınızı düşünün, tüm imla 
düzeltmelerini yapan bir yazılımla çalışıyorsanız, yaz-
dığınızı düzeltmek için tekrar okumaya yönlendiren bir 
düzen yoksa, yaratıcılığınız da bu durumda olumsuz 
etkilenecektir. Bazen en iyi çözüm, eskiye geri dönmek 
olabilir. Eğer ihtiyacınız olan sadece kağıt ve kalemse, bu 
süreci daha fazla karmaşıklaştırmayın.

7. Tecrübe edinin
Riskler ve başarısızlıklar, yaratıcılık sürecinin de ka-

çınılmaz birer parçası. Bazı fikirler sizi en yükseklere ta-
şıyabileceği gibi bazı fikirler de kimseyi etkilemeyebilir. 
Ancak tecrübe etmekten korkarsanız, hiçbir fikri gerçe-
ğe dönüştüremezsiniz. Yaratıcılık, kimsenin daha önce 
yapmadığı bir şeyi yapmaktır. Bir başka deyişle, risk ol-
madan yaratıcılık da olmaz.

Kaynak: Uplifers.com

Yaratıcılığınızı 
geliştirmenizi sağlayacak 
7 yöntem

Nöroloji ve psikoloji konularındaki çalışmala-
rıyla bilinen Amerikalı yazar Jonah Kehrer’e göre 
hayal gücü diğer bilişsel türlerden farklı değil. 
Beynin bu özelliği dünyayı kavrama biçimlerini, 
perspektifleri ve bilgiyi değişik bir bakış açısıy-
la harmanlama yeteneğine dayanıyor. Buradan 
şu sonuç çıkıyor; beynin tüm fonksiyonları ge-
liştirilebilir olduğu için yaratıcılığı da geliştirmek 
mümkün. Bu hedeften şaşmamak koşuluyla daha 
yaratıcı bir bakış açısı yakalanabilir. Uplifers ekibi 
yaratıcılığınızı geliştirmenizi sağlayacak en etkili 
7 metodu sıraladı.

Eğer yaratıcılık gerektiren işlere meyilliyseniz, 
ilham perisinin sizi kendiliğinden bulacağını 
düşünebilirsiniz. Bazen de karanlık günler 
yaşar, böyle zamanlarda yaratıcılığınızı yeniden 
kazanmak için ilham perisini beklemenin en 
doğru çözüm olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. 
Ancak gerçek şu ki; yaratıcılık, geliştirilebilir bir 
yetenektir ve disiplinli çalışmayla daha verimli 
sonuçlar elde edebilirsiniz

1. Doğru soruları sorarak sorunları yeniden 
belirleyin

Gelişimi sağlamanın en iyi yollarından biri, soru-
nu yeniden belirlemektir. Mevcut durumla ilgili farklı 
sorular yöneltin ve tek bir doğru cevap olmadığını 
fark edin. Çerçeveyi değiştirdiğinizde problemi bir 
başka açıdan görmek ve umulmadık çözümler üze-
rine düşünmek mümkün olabilir. “Neden” sorusuyla 
işe başlayın!

2. Farklı fikirleri buluşturun ve harmanlayın
Yaratıcılığınızın zirvesinde olduğunuzu düşünse-

niz bile hala sizi etkileyecek farklı fikirler karşınıza 
çıkabilir. Bu fikirler işe yaramaz görünse bile dikkate 
değer olabileceğini unutmayın. Farklı düşünceleri 
bir araya getirin ve beklenmedik birleşimler yaratın. 
Fikirleri kendi aralarında kıyaslayın.

3. Bulduğunuz ilk çözüme bağlanıp kalmayın
Yaratıcılık fikirlerle gelişir. Aklınıza gelen ilk fikir, 

size çok parlak gelebilir ancak kendinizi bununla 
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▶ Yaratıcılığınızı geliştirmenizi sağlayacak 7 yöntem YÖNETİM-İK   



Yarattığımız robotların bize savaş açıp dünyayı 
ele geçireceğine dair korku dolu distopik eserler üre-
tiledursun, bilim insanları harıl harıl yapay zeka ko-
nusunu araştırmaya devam ediyor. Son birkaç yılda 
yapılan çalışmalar gösteriyor ki, artık yapay zekanın 
olurunu olmazını değil; insana ne kadar yaklaşacağı-
nı konuşuyoruz. En hararetli tartışma konularından 
biri ise elbette insanı insan yapan özelliğin yani duy-
guların, insana özgü kalması gerekip gerekmediği…

Zihnin nitelikleri arasında hafıza, dikkat, mantık, 
içgörü, problem çözme ve iletişim kurma gibi yete-
nekler, bilinç dışı süreçler ve duygular yer alır. Peki 
zihni, beyinden ayrı düşünmek mümkün ve doğru 
mu? Amerikalı psikiyatrist Glen O. Gabbard’a göre 
hayır, değil. Gabbard, 2005 yılında yayımladığı bir 
makalede, beyin ile zihin arasındaki ilişkiyi “zihnin, 
beynin aktivitesi olduğunu” söyleyerek açıklıyor. 
Buna göre beyin bir organ, bir konut; zihin ise bir 
düşünce ve bilinç halidir, buna duygular da dahildir.

O halde, yapay zekada duygunun yeri var mı? 
Luiz Pessoa’nın bu ay Science & Society dergisinde 
yayımlanan makalesine göre, gerçekten insan gibi 
davranan robotların “işletim sistemlerinde” duygu-

lara dair veriler de olması gerekiyor. Pessoa otonom, 
yani kendi kendine bilgiyi işleyip sebep-sonuç ilişkisi 
kurabilen ve karar verebilen mekanizmaların bu de-
ğerlendirmelerine duyguyu da dahil etmek gerekti-
ğini savunuyor.

Pessoa duyguların, önceliklendirme ve aksiyona 
geçme konularında robotlara hız kazandıracağını da 
düşünüyor. Yani yapay zekanın bir insan kadar hızlı 
düşünüp karar verebilmesini sağlamak için ona duy-
gu gibi doğal ve güçlü bir itici güç eklenebilir. Bunlar 
aynı zamanda doğallığı ve gerçeğe yakın insani tepki, 
mimik ve jestlerini taklit etmekte de yardımcı olacak.

Duygusal ve bilişsel aktivitelerin sözde olduğu 
kadar kolaylıkla birbirinden ayrılamayacağını söy-
leyen Pessoa, “Duygu işleri karmaşıklaştıran ve so-
nuca varmayı engelleyen bir etken gibi görünse de 
beynin motivasyon ve algı ile ilgili alanlar, duygu-
larla çok içli dışlıdır” diyor. Yani robot mimarisinde 
duyguların da yer alması son derece önemli. Üstelik 
duyguları sonradan eklenen bir telefon özelliği gibi 
değil, yapay zekanın bilişsel aktivitelerine yedirerek, 
bir parçası olacak şekilde yüklemek gerekiyor.

yapay ZEkanın 
tasarımında 
dUyGUların yErİ 
Var mı?

IRENEC 2018
8. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
7-9 MAYIS 2018
MALTEPE TÜRKAN SAYLAN 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

7-9 Mayıs 2018 tarihlerinde birlikte olalım

• Dünyada ve ülkemizdeki yenilenebilir 
enerji konusundaki uygulamalar, teknolojik 
gelişmeler hakkında bilgi almak için,

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir enerjiye 
geçiş süreçlerini belirlemek için,

• Ülkemizde yenilenebilir enerjiye geçişin 
sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışaca-
ğımız atölye çalışmalarına katılmak için,

• Konferansın sonuçlarını hayata geçirmek 
üzere iş birliği yapmak için 

• Topluluk Enerjisi esasına dayanılarak 
%100 yenilenebilir enerjiye küresel geçiş 
için bireylerin, karar vericilerin, akademik 
kuruluşların, kooperatiflerin ve yerel 
yönetimlerin üzerine düşen görevler ve 
sorumlulukları tespit etmek için,

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ile ilgili çalışan kamu görevlilerini, 
ticaret ve sanayi kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, 
öğretmen ve öğrencileri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini,  
TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ GELECEĞİNİ 
BİÇİMLENDİRMEK, BİLGİLENMEK ve BİRLİKTE 
DEĞERLENDİRMEK İÇİN KATKIDA BULUNMAK ÜZERE

IRENEC 2018’e DAVET EDİYORUZ.

www.irenec.org  •  www.eurosolar.org.tr  •  www.poweringcommunities.org
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2018 yılı Şubat ayında gerçek-
leşen toplam 22.862 GWh elektrik 
üretiminin %73,4’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 3,0 puan artarken, geç-
tiğimiz senenin aynı dönemine 
göre 9,8 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%14,8 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%8,1 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%3,7’sine karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

1  Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin 
yayımladığı Kamusal Raporlardan alın-
mıştır.

de ise, 2018 Şubat ayında toplam 
üretimin %33,3’ünün doğalgaz ve 
LNG santralleri tarafından gerçek-
leştirildiği görülmektedir. Barajlı 
hidroelektrik santraller ilgili ayda 
toplam üretimin %9,3’ünü karşı-
larken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %6,4 oranıyla üre-
time katkıda bulunmuştur. İthal 
kömür santralleri Şubat ayında 
toplam üretimin %23,1’ini karşı-

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2018  Şubat ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %74,7 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %25,3 olarak gerçekleşmiştir . 4

%  

2017 yılı Şubat ayında 172,55 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Şubat ayında, bir önceki yıla göre %1,9 oranında artarak 175,77 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (182,86 TL/MWh) 
%3,9 oranında azalış göstermiştir.   

Şubat 2018’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 6 Şubat Salı günü 196,13 TL/
MWh olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 11 Şubat Pazar günü 140,59 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, en 
yüksek PTF değerinin 4 Şubat Pazar günü saat 19:00’da 218,02 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise aynı gün saat 15:00’te 29,99 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

 2018 Şubat verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 28 Şubat 2018 tarihli Kamusal Rapordan 4

alınmıştır.

APLUS ENERJİ ŞUBAT 2018 ANALİZİ 

2018 yılı Şubat ayında gerçekleşen toplam 22.862 GWh elektrik üretiminin %73,4’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 3,0 puan artarken, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 9,8 puan 
artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %14,8 oran ile EÜAŞ santralleri ve %8,1 oran ile Yap-İşlet 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %3,7’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir . 1

%  

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2018 Şubat ayında 
toplam üretimin %33,3’ünün doğalgaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %9,3’ünü karşılarken, 
akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %6,4 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal 
kömür santralleri Şubat ayında toplam üretimin %23,1’ini karşılarken, yerli kömür santralleri 
ise %16,9 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %7,3, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri  ise %2,3 oranında 2

katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin  üretimdeki payı ise %1,4 olarak 3

gerçekleşmiştir.  

 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.1

 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır.2

 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 3

sınıflandırılmaktadır.

APLUS ENERJİ ŞUBAT 2018 ANALİZİ

larken, yerli kömür santralleri ise 
%16,9 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerinden 
rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %7,3, jeotermal ve güneş 
enerjisi santralleri2 ise %2,3 oranın-
da katkıda bulunmuştur. Diğer ter-
mik santrallerin3 üretimdeki payı ise 

2  Jeotermal ve Güneş enerjisi santral-
leri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandı-
rılmıştır.

3  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisans-
sız termik ve biyokütle santralleri diğer 
termik santraller olarak sınıflandırılmak-
tadır.

%1,4 olarak gerçekleşmiştir. 
TEİAŞ tarafından yayımlanan 

üretim verilerine göre, 2018  Şubat 
ayında termik santrallerin gerçek-
leşen toplam üretimdeki payı %74,7 
olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde edilen 
elektrik üretiminin payı ise %25,3 
olarak gerçekleşmiştir4.

2017 yılı Şubat ayında 172,55 
TL/MWh olarak gerçekleşen orta-
lama piyasa takas fiyatı (PTF), 2018 

4  2018 Şubat verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 28 Şubat 2018 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

yılı Şubat ayında, bir önceki yıla 
göre %1,9 oranında artarak 175,77 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu 
dönemde gerçekleşen ortalama 
PTF, bir önceki aya göre (182,86 TL/
MWh) %3,9 oranında azalış göster-
miştir.  

Şubat 2018’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 6 
Şubat Salı günü 196,13 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken, en düşük 
günlük ortalama PTF ise 11 Şubat 
Pazar günü 140,59 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları 
saatlik bazda incelendiğinde ise, en 
yüksek PTF değerinin 4 Şubat Pazar 
günü saat 19:00’da 218,02 TL/MWh, 
en düşük PTF değerinin ise aynı gün 
saat 15:00’te 29,99 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. 

2018 yılı Şubat ayında pik saat-
lerde5 184,13 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
195,46 TL/MWh’lik değere göre 
%5,8 oranında azalmıştır6. 

2018 yılı Ocak ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri orta-
lama 170,27 TL/MWh iken, bu değer 
2018 yılı Şubat ayında %1,7 oranın-
da bir azalış kaydetmiş ve 167,41 
TL/MWh olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Şubat ayı içerisinde 
toplam 22.378 GWh olan elektrik ta-
lebi, 2018 yılı Şubat ayında bir önce-

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki 
saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 
arasındaki saatleri ifade eder.

6  Gün Öncesi Piyasası ortalama elekt-
rik fiyatları hesaplamalarında kaynak ola-
rak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa 
Gelişim Raporları PTF ortalamaları kulla-
nılmaktadır.

%  

2018 yılı Şubat ayında pik saatlerde  184,13 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 5

önceki ayın pik saatler ortalaması olan 195,46 TL/MWh’lik değere göre %5,8 oranında 
azalmıştır .  6

2018 yılı Ocak ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 170,27 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Şubat ayında %1,7 oranında bir azalış kaydetmiş ve 167,41 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir. 

 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 5

eder.

 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları 6

İşletme A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır.

%  

2017 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 22.378 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Şubat ayında 
bir önceki yıla göre %2,08 oranında artış göstererek, 22.844 GWh değerine yükselmiştir . 7

2017 yılı Şubat ayında 33.301 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Şubat 
ayında 33.994 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

%  

2017 yılı Ocak ayı sonunda 85.225 MW olan toplam kurulu güç değeri 272 MW’lık artışla 
2018 yılı Ocak ayı sonunda 85.497 MW olarak kaydedilmiştir.  

 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 7

 İSTATİSTİK   
APLUS ENERJİ 
Katkılarıyla
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ki yıla göre %2,08 oranında artış göstererek, 22.844 
GWh değerine yükselmiştir7. 2017 yılı Şubat ayında 
33.301 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 
2018 yılı Şubat ayında 33.994 MWh olarak gerçek-
leşmiştir. 

2017 yılı Ocak ayı sonunda 85.225 MW olan top-
lam kurulu güç değeri 272 MW’lık artışla 2018 yılı 
Ocak ayı sonunda 85.497 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %61,3’lük (52.427 MW) kıs-
mını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %23,4 
(20.035 MW) seviyesindedir8. Yap işlet santralleri 

7  2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Gün-
lük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır.

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 28 Şubat 
2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu kullanıl-

%7,1’lik (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet 
devret santralleri %1,6’lik (1.379 MW), işletme hakkı 
devredilen santraller %2,1’lik (1.824 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç 
içindeki payı da %4,4 (3.731 MW) olarak kaydedil-
miştir. 

2018 yılı Şubat ayı sonunda oluşan toplam ku-
rulu gücün %30,7’lik kısmı (26.228 MW) doğalgaz ve 
LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,3’lük 
kısmı (19.881 MW) barajlı hidrolik santraller tara-
fından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,0’lik 
(10.288 MW) oran ile yerli kömür9 santralleri ve 
%10,5’lik oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri 

maktadır. 

9  Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür sant-
rali olarak sınıflandırılmaktadır.

%  

2017 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 22.378 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Şubat ayında 
bir önceki yıla göre %2,08 oranında artış göstererek, 22.844 GWh değerine yükselmiştir . 7

2017 yılı Şubat ayında 33.301 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Şubat 
ayında 33.994 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

%  

2017 yılı Ocak ayı sonunda 85.225 MW olan toplam kurulu güç değeri 272 MW’lık artışla 
2018 yılı Ocak ayı sonunda 85.497 MW olarak kaydedilmiştir.  

 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 7

%  

2017 yılı Şubat ayında 5,42 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğalgaz tüketimi, 2018 yılı 
Şubat ayında %1,2 oranında bir azalış ile 5,36 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2017 yılı Şubat ayında 1,21 milyar m3 iken bu miktar, 
2018 yılının aynı döneminde %1,2 oranında artarak 1,23 milyar m3 olarak kaydedilmiştir . 12

Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2017 
yılı Şubat ayında %22,3 iken, bu oran 2018 Şubat ayında %22,9 olarak gerçekleşmiştir. 

%  

  2018 yılı Şubat ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 12

Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir. 

Toplam kurulu gücün %61,3’lük (52.427 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %23,4 (20.035 MW) seviyesindedir . Yap işlet 8

santralleri %7,1’lik (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,6’lik 
(1.379 MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,1’lik (1.824 MW) bir orana sahiptir. 
Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %4,4 (3.731 MW) olarak 
kaydedilmiştir.  

%  

2018 yılı Şubat ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %30,7’lik kısmı (26.228 MW) 
doğalgaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,3’lük kısmı (19.881 MW) barajlı 
hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,0’lik (10.288 MW) oran 
ile yerli kömür  santralleri ve %10,5’lik oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri 9

izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,9’luk bir orana (7.573 MW) sahipken, rüzgâr 
santralleri toplam kurulu gücün %7,7’lik bir kısmını (6.549 MW) oluşturmaktadır . Toplam 10

kurulu gücün %4,1’lik kısmı (3.490 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,2’lik kısmı (1.064 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.485 MW) ise diğer termik 
santraller  tarafından oluşturulmaktadır.  11

 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 28 Şubat 2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi 8

raporu kullanılmaktadır. 

 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır.9

 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir.10

 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 11

santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

%  

2017 yılı Şubat ayında 5,42 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğalgaz tüketimi, 2018 yılı 
Şubat ayında %1,2 oranında bir azalış ile 5,36 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2017 yılı Şubat ayında 1,21 milyar m3 iken bu miktar, 
2018 yılının aynı döneminde %1,2 oranında artarak 1,23 milyar m3 olarak kaydedilmiştir . 12

Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2017 
yılı Şubat ayında %22,3 iken, bu oran 2018 Şubat ayında %22,9 olarak gerçekleşmiştir. 

%  

  2018 yılı Şubat ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 12

Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir. 

izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,9’luk 
bir orana (7.573 MW) sahipken, rüzgâr santralleri 
toplam kurulu gücün %7,7’lik bir kısmını (6.549 MW) 
oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %4,1’lik 
kısmı (3.490 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,2’lik 
kısmı (1.064 MW) jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.485 MW) ise diğer ter-
mik santraller11 tarafından oluşturulmaktadır. 

2017 yılı Şubat ayında 5,42 milyar m3 olarak kay-

10  Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik sant-
raller de dahildir.

11  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojene-
rasyon ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır.

dedilen toplam doğalgaz tüketimi, 2018 yılı Şubat 
ayında %1,2 oranında bir azalış ile 5,36 milyar m3 
olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüke-
tilen doğalgaz miktarı 2017 yılı Şubat ayında 1,21 
milyar m3 iken bu miktar, 2018 yılının aynı döne-
minde %1,2 oranında artarak 1,23 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen do-
ğalgaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 
2017 yılı Şubat ayında %22,3 iken, bu oran 2018 Şu-
bat ayında %22,9 olarak gerçekleşmiştir.

12   2018 yılı Şubat ayı Elektrik üretimi için tüketilen top-
lam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yu-
varlamalardan dolayı hesaplanan oranlarda farklılık buluna-
bilir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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